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Voorwoord d

Ditt boek is de vrucht van een zwerftocht met omwegen. Ik heb onderzoek gedaan
eerstt naar arbitrage, vervolgens naar onderhandelend bestuur en de wederkerige
rechtsbetrekkingg en daarna naar de modernisering van de rechtspleging in het
bijzonderr die in het bestuursrecht.
Gedurendee die 'reis' ben ik verbonden geweest aan de vakgroep bestuursrechtt van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam. Ik heb
daarr gedurende vele jaren als docent, onderzoeker en later ook als coördinator
vann een onderzoeksinstituut met veel plezier gewerkt. Toen ik besloot om mijn
onderzoekk naar arbitrage te beëindigen, kreeg ik een tweede kans. Het betekent
dann ook veel voor mij om aan deze faculteit te mogen promoveren.
Zonderr de aanmoediging en de betrokkenheid van mijn promotor, Peter Nicolaï,
hadd ik dit boek waarschijnlijk niet geschreven. Ik ben hem zeer veel dank verschuldigd.. Zijn eisen waren hoog, zijn opmerkingen talrijk, scherp en confronterend.. Keer op keer zette hij mij aan om de opzet van mijn betoog en elk te
behandelenn onderwerp grondig te overdenken.
Mijnn dank gaat vervolgens uit naar Willem Konijnenbelt en Henk Snijders. Zij
hebbenn mij begeleid bij mijn onderzoek naar arbitrage. Dat onderzoek heeft
deelss zijn beslag gekregen in dit boek. Ik bewaar goede herinneringen aan de
gesprekkenn die ik met hen heb mogen voeren.
Ingee van der Vlies is degene geweest die mij heeft aangemoedigd om onderzoek
tee doen naar onderhandelend bestuur en de wederkerige rechtsbetrekking in relatiee tot het bestuursprocesrecht. Zij heeft mij begeleid bij het onderzoek naar die
onderwerpen.. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om van koers te veranderen en
mijnn onderzoek verder toe te spitsen op procesrechtelijke vraagstukken. Dat was
geenn gemakkelijke beslissing. Ik wil haar bedanken voor de begeleiding en het
feitt dat zij mij enthousiast heeft gemaakt voor dit onderzoek.
Dee leden van de promotiecommissie wil ik bedanken voor het kritisch lezen van
mijnn manuscript, de beoordeling daarvan en hun opmerkingen. Deze heb ik
zoveell mogelijk in mijn boek verwerkt.
Inmiddelss ben ik als advocaat verbonden aan CMS Derks Star Busmann. Ik heb
daarr verder inspiratie opgedaan voor mijn onderzoek. De afgelopen anderhalf
jaarr ben ik betrokken geweest bij een brede discussie binnen CMS DSB over de
roll van de advocaat binnen de rechtspleging en de vaardigheden die daarbij
horen.. Het ging bij die discussie in belangrijke mate over alternatieve wijzen van
conflictoplossing.. Deze discussie was een extra stimulans om mijn onderzoek af
tee ronden. Ik ben daartoe door mijn werkgever in ruime mate in de gelegenheid
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gesteld.. CMS DSB heeft bovendien de uitgave van dit boek gefinancierd. Ik ben
daarvoorr dankbaar.
Naa toelating tot de promotie heeft Thijs Jansen mij geholpen bij het leggen van
dee laatste hand aan dit boek en heeft Marion de Moor de samenvatting vertaald.
OokOok hen wil ik bedanken.
Ditt boek is grotendeels in mijn vrije tijd geschreven. Dat heeft veel gevergd van
henn die ik het meest liefheb, mijn echtgenoot en mijn kinderen. Wat mijn echtgenoott de afgelopen jaren voor mij heeft betekend wil ik niet in woorden proberen
tee vatten, maar tot uitdrukking brengen door dit boek aan hem op te dragen.

Voorr Hans Pront

Simonee Pront - van Bommel
Zandvoort,, juni 2002
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1.11

Inleiding

H E T PERSPECTIEF VAN RECHTZOEKENDEN

1.1.11.1.1 Behoefte aan behoorlijke rechtsbescherming
Iemandd die een conflict heeft met een ander en dat zelf niet kan oplossen, ook
niett met behulp van een raadsman, komt ten slotte voor de keuze te staan of hij
zijnn geschil aan de rechter zal voorleggen. Die optie is dan voor hem veelal een
ultimumm remedium. Die optie bestaat overigens alleen als het geschil in termen
vann rechten en plichten valt te definiëren (rechtsgeschil). De rechtzoekende zal
dann over het algemeen behoefte hebben aan een rechterlijke uitspraak die duidelijkk en zo volledig mogelijk aangeeft wat zijn rechten en plichten zijn. Hij zal
daarbijj zo min mogelijk geconfronteerd willen worden met 'procesformaliteiten'
enn langslepende procedures. Bovendien heeft de rechtzoekende veelal behoefte
aann een rechterlijke uitspraak die zijn geschil definitief de wereld uit helpt. Dit
geldtt ook voor conflicten tussen burgers en overheden. Deze behoefte van rechtzoekendenn behoort richtinggevend te zijn voor het functioneren van de bestuursrechtspraak.. Dit uitgangspunt vormt één van de pijlers van dit boek.
Err zijn inmiddels vele nota's en rapporten over dit onderwerp geschreven.1 Dat
dezee behoefte richtinggevend behoort te zijn voor de inrichting van de rechtspraakk is ook in de politiek erkend. Rechtspraak die op een efficiënte en effectieve
wijzee voorziet in rechtsbescherming, vormt één van de speerpunten van het
beleidd van de Minister van Justitie. Die erkenning blijkt onder andere uit het volgendee citaat, dat is ontleend aan de nota 'Keuzen voor de bestuursrechtspraak':2
"Zoalss reeds aangegeven ( ) gaat het er uiteindelijk om dat het stelsel van
bestuursrechtspraakk voldoet aan maatschappelijke behoeften. Daarbij gaat het om
zakenn als kwalitatief hoogwaardige rechtspraak, rechtspraak op maat, rechtseenheid,, toegankelijkheid voor de burger, aanvaardbare doorlooptijden, doelmatigheid
enn evenwicht tussen een adequate rechtsbescherming enerzijds en een slagvaardig
bestuurr anderzijds. Deze vormen evenzoveel randvoorwaarden waaraan de verschillendee opties voor een eventuele herinrichting van de bestuursrechtspraak moeten
wordenn getoetst."

Vann essentieel belang - bij de totstandkoming van de tweede tranche van de Awb
werdd dat al onderstreept - is dat de rechtsbescherming ook werkelijk leidt tot
conflictbeslechting.. De wetgever heeft dit uitgangspunt erkend blijkens de volgendee passage die is ontleend aan de memorie van toelichting op de tweede
tranchee van de Awb.3
1..
2..
3..

Zie voor een overzicht: Brenninkmeijer e.a. (1999).
Keuzen voor de bestuursrechtspraak (2001), p. 26
Kamerstukken II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 140.
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"Hett voeren van een dergelijke procedure kost tijd. Het is zowel in het belang van de
justitiabelee als van het bestuur, dat de gevoerde procedure een definitief resultaat
oplevert.. Zulks betekent, onzes inziens, dat een vernietiging waarmee de justitiabele
nietss opschiet, zoveel mogelijk moet worden vermeden."

Enn ook in de wetenschappelijke literatuur is algemeen aanvaard, dat bestuursrechtspraakk zoveel mogelijk tot het definitief beslechten van conflicten behoort te
leiden.4 4
1.7.22

Tekortkomingen

Ondankss dat de in paragraaf I.I.I geconstateerde behoefte van rechtzoekenden
algemeenn erkend is, ook door de wetgever, blijkt bestuursrechtspraak daarin
bepaaldd niet altijd te voorzien. De tekortkomingen dienaangaande zijn aan de
handd van talrijke voorbeelden te illustreren. Een ieder die veelvuldig, al dan niet
alss jurist, bij bestuursrechtspraak betrokken is, zal deze herkennen en kunnen
aanvullenn met andere. Hierna volgen enige voorbeelden.
Veelvuldigg gaat bestuursrechtspraak deels, zo niet in overwegende mate, over de
vraagg of de bestuursrechter bevoegd is om van een conflict kennis te nemen
(bevoegdd in ruime zin). In dat geval gaat het vaak om de kwestie of de handeling
vann het bestuursorgaan waartegen beroep is ingesteld, valt aan te merken als een
besluit55 of over de vraag of de rechtzoekende belanghebbende is in de zin van de
Algemenee wet bestuursrecht. De belanghebbende zal deze kwesties over het
algemeenn als 'procesformaliteiterf beschouwen, waaraan zo min mogelijk tijd en
geldd behoort te worden gespendeerd. Als de rechterlijke uitspraak slechts daaroverr gaat, zal dat over het algemeen door hem als uiterst 'onbevredigend' ervaren
worden.. Hij heeft er immers behoefte aan, dat de rechter zo vlug mogelijk tot de
kernn van zijn geschil met het bestuursorgaan doordringt.
Voortss komt het voor, dat personen bij de bestuursrechter (met succes) een proceduree kunnen voeren, terwijl men zich zou kunnen afvragen welk 'persoonlijk'
belangg zij bij de uitkomst daarvan hebben. Het is mogelijk dat een appellant met
success beroep doet op rechtsregels die niet bestemd zijn om zijn rechtspositie te
beschermen.. Iedereen kan bijvoorbeeld een milieuvergunning aanvechten, ook
alss de milieuwetgeving niet het belang beschermt waarvoor de appellant in feite

4..

5..

Bijv. Brenninkmeijer (1994b); Schueler (1994); Koeman (1995a); Ten Berge (1998), p. 34; Allewijnn (1998); Neerhof (1999); Goorden (1999); Polak (2000a); Polak (2000b); Koeman (2001);
Boukemaa (2001); Ettekoven (2001).
Bijv. CRvB 17 december 1998, AB 1999, 76: de beslissing was genomen op 19 augustus 1996.
Uiteindelijkk werd de in rechte bestreden beslissing in hoogste instantie bijna drie jaren later
niett als een besluit aangemerkt; zie ook ABRvS 5 juli 1999, AB 1999, 280, m.n. M. SchreuderVlasblom:: een weigering om te gedogen werd uiteindelijk in hoger beroep niet als een besluit
aangemerkt;; zie verder de jurisprudentie inzake zuivere schadebesluiten; zie ook ABRvS,
300 maart 1999, AB 2000,10, m.n. G.T.J.M. Jurgens.
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opkomt.. Zo kan de concurrent van de houder van de milieuvergunning soms
mett succes de laatstgenoemde 'van de markt' houden. De vraag is of hier nog wel
valtt te spreken van rechtsbescherming en of niet een oneigenlijk gebruik wordt
gemaaktt van rechtspraak.
Eenn ondernemer kan zijn concurrent bijvoorbeeld gedurende lange tijd dwarszitten door
tee procederen tegen een aan hem verleende vrijstelling van het ter plaatse geldende
bestemmingsplann en/of tegen een aan hem verleende bouwvergunning. Deze ondernemerr is ontvankelijk. De rechter zal vervolgens deze besluiten kunnen toetsen aan rechtsnormenn die (over het algemeen) niet zijn positie als ondernemer beogen te beschermen,
zoalss het streekplan, welstandsnormen en bebouwingsvoorschriften.7 De schade die de
concurrentt door de eventuele vernietiging van de bouwvergunning lijdt, is vervolgens in
principee voor zijn eigen risico.
Hett komt voor dat een appellant denkt te hebben 'gewonnen', omdat de rechter
hett in rechte bestreden besluit heeft vernietigd, maar dat achteraf blijkt, dat hij
daarmeee weinig is opgeschoten. Dit kan zich voordoen als de rechter de zaak
terugverwijstt naar het bestuursorgaan, dat opnieuw een besluit moet nemen. Wat
dee inhoud van dat nieuwe besluit moet zijn, valt niet uit de rechterlijke uitspraak
opp te maken, als deze zich beperkt tot een of meer formele gebreken van het vernietigdee besluit. Een formeel gebrek is bijvoorbeeld, dat het bestuursorgaan de
feitenn niet goed heeft onderzocht, of niet of onvoldoende alle relevante belangen
heeftt afgewogen. Het is dan mogelijk, dat hei bestuursorgaan een nieuw besluit
neemtt dat niet of slechts in beperkte mate aan de bezwaren van de belanghebbendee tegemoet komt. Dat kan een rechtzoekende als zeer frustrerend ervaren.
Dee belanghebbende heeft zich daarbij neer te leggen of zal weer opnieuw beroep
moetenn instellen tegen het nieuwe besluit. 9
Eenn voorbeeld van een slepende zaak betreft het gebruik van een motorcrossterrein dat in
strijdd was met het bestemmingsplan 'Zuidwolde Buitengebied' van de gemeente De Wolden.. Derde-belanghebbenden hadden om handhaving verzocht. Het onderhavige geschil
werdd pas definitief beslecht, nadat burgemeester en wethouders drie keer een besluit op
eenn bezwaarschrift hadden genomen. Steeds opnieuw stuurde de rechter de zaak terug
naarr verweerders. Het eerste besluit van dat bestuursorgaan dateerde van 7 maart 1995. De
uitspraakk van de Afdeling bestuursrechtspraak volgde ruim vijf jaren later, op 30 juni
2000.100 De bestemming ter plaatse was 'Natuurgebied' en volgens de besternmingsplanvoorschriftenn waren de gronden waar het in die zaak om ging, bestemd voor het in stand
houden,, herstellen of verhogen van de aldaar voorkomende dan wel daaraan eigen natuurwetenschappelijke,, landschappelijke of cultuurhistorische waarden. Uiteindelijk oordeelde
dee rechter het onderhavige gebruik grotendeels in overeenstemming met het overgangsrechtt van het bestemmingsplan, tenminste voor zover dat gebruik reeds ten tijde van het
6..
7..
8..
9..
10..

Vgl. Van Kemenade e.a. (1997), p. 12,13 en 59.
Vgl. Van Male (1992), p. 28.
HR 29 april 1994, AB 1994, 530, m.n. F.H. van den Burg; ABRvS 9 december 1996, AB 1998,
70;; Vz. ABRvS 22 december 2000, AB 2001,105, m.n. A.A.J. de Gier.
Schueler (1994); Polak (2000a); zie P.J.J, van Buuren in zijn noot bij ABRvS 23 maart 1995,
ABB 1996, 262.
AB 2001, 97, m.n. J. Struiksma.
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vann kracht worden van dat bestemmingsplan bestond. Dat gebruik was echter sinds het
invoerenn van dat bestemmingsplan (hoogstwaarschijnlijk) toegenomen. De rechter oordeeldee uiteindelijk, dat ook dat 'nieuwe' gebruik niet hoefde te worden gestaakt. Reden
daarvoorr was dat - na al die jaren - legalisering van dat gebruik op niet al te lange termijn
mogelijkk bleek. Inmiddels waren de besluitvorming en het overleg omtrent de voorgenomenn planherziening in een zodanig stadium geraakt, dat voldoende aannemelijk was, dat
legaliseringg binnen afzienbare termijn zou plaatsvinden. De tijd blijkt hier in het voordeel
vann de exploitanten van het motorcrossterrein te hebben uitgepakt en in het nadeel van
derde-belanghebbenden.. Zij hadden burgemeester en wethouders in deze zaak tevens verzochtt om een sanctie toe te passen met betrekking tot een illegaal gebouwde omheining en
dee aanleg van een tunneltje. De rechter vond echter, bij wijze van uitzondering, dat burgemeesterr en wethouders niet hoefden te handhaven, omdat deze illegale bouwwerken de
veiligheidd van het publiek dienden. De vraag die zich hier opdringt is of de rechter hier
niett door middel van een actieve opstelling het proces materieel had kunnen sturen. Had
hijj niet eerder boven tafel kunnen krijgen dat deze legalisering in de rede lag?
Dee rechter beoordeelt een rechtsgeschil over het algemeen hoofdzakelijk naar het
verleden.. Reden daarvoor is dat in bestuursrechtspraak een beoordeling van de
rechtmatigheidd van een besluit ex tune centraal staat. Dit blijkt reeds uit de wijze
waaropp de competentie van de bestuursrechter is afgebakend. Deze is afgebakend
opp basis van het besluitbegrip. Deze fixatie op het verleden kan ertoe leiden, dat
dee beslissing van de rechter van het geschil op het moment van zijn uitspraak in
feitee achterhaald is, omdat sinds het in rechte bestreden besluit is genomen, zich
allerleii nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan die van belang zijn voor de
rechtspositiee van belanghebbenden. Dit probleem wordt groter naarmate proceduress langer duren. Deze duren momenteel geregeld meer dan een jaar bij één
instantie.11 1
Dee procesvoering is soms omslachtig en inefficiënt. Neem bijvoorbeeld het geval
vann iemand die veel schade lijdt ten gevolge van een besluit. Hij wil het besluit
latenn voor wat het is, maar verlangt wel dat de overheid de door hem geleden
schadee vergoedt, ofschoon hij op goede gronden kan menen dat het besluit op
zichzelff genomen onrechtmatig is. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als iemand al
jarenn over een standplaatsvergunning beschikt, die vervolgens wordt ingetrokken.. Stel dat de vergunninghouder bereid is om dat besluit te aanvaarden en
inmiddelss elders werk heeft gevonden. Wel wil hij de schade die hij door dat
besluitt heeft geleden, vergoed hebben. Zijn advocaat zegt hem, dat hij toch het
intrekkenn van zijn standplaatsvergunning moet aanvechten om zijn eventuele
rechtenn op die schadevergoeding zeker te stellen. Hij zal de bestuursrechter om
vernietigingg van dat besluit moeten vragen.12 De houder van de voormelde standplaatsvergunningg moet dat doen, ook al is hij inmiddels elders met veel succes
eenn andere zaak begonnen. Alleen ingeval het om een duidelijk geval van nadeel-

11..
12..

Keuzen voor de rechtspraak (2001), p. 12 -16.
Schueler (2002), p. 97 en 109.
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compensatiee gaat, is dat blijkens de huidige stand van de jurisprudentie inzake
zuiveree schadebesluiten13 hoogstwaarschijnlijk niet nodig.14
Onderzoekk wijst uit, dat de bestuursrechtelijke procedure veelal niet voldoet aan
hett in artikel 6 EVRM neergelegde vereiste, dat de rechter een juridisch geschil
binnenn een redelijke termijn dient te beslechten.15 Aanzienlijke vertragingen
kunnenn onder andere optreden wanneer de rechter het in rechte bestreden
besluitt heeft vernietigd op formele gronden en vervolgens de zaak terugstuurt
naarr het bestuursorgaann om opnieuw een besluit te nemen zonder dat voldoende
duidelijkheidd bestaat over de vraag, wat de inhoud van het tweede besluit dient te
zijn.. Dat kan op gespannen voet komen te staan met de eis van een redelijke termijn.1 1
Bijj een beoordeling of sprake is van een redelijke termijn, is zowel de lengte van de totale
proceduree (bezwaar, beroep bij de rechter en hoger beroep), als die van een enkele aanleg
(bijvoorbeeldd beroep bij de rechtbank) van belang.
Proceduress duren vaak lang, omdat rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraakk (en ook andere hoogste bestuursrechters) te kampen hebben met achterstandenn in de behandeling van zaken.17 Voorts is dat veelal een gevolg van
termijnenn die door partijen (en de rechter om andere reden) niet in acht worden
genomen,, alsmede van het feit, dat de rechter veelal besluiten vernietigt op formelee gronden waardoor een belanghebbende zich vaak weer genoodzaakt ziet om
opnieuww in beroep te gaan, als het bestuursorgaan vervolgens weer een besluit
neemtt dat hem benadeelt.
Somss kan de lange duur van procedures in het voordeel van belanghebbenden werken, in
dee zin dat dit aan betrokkenen de mogelijkheid geeft om te onderhandelen en om naar
anderee oplossingen te zoeken. De aanhangige procedure kan daarbij als een effectief pressiemiddell werken. Soms leidt de lange duur van procedures ertoe dat een van de partijen
'moee gestrederf de handdoek in de ring gooit en afhaakt.
Hett komt voor, dat iemand vindt dat een bestuursorgaan niet daadwerkelijk naar
hemm luistert, en slechts met de mond belijdt zijn belangen tegen het algemeen
13..
14..

15..
16..
17..
18..

Dat valt wellicht (a contrario) af te leiden uit ABRvS 5 juni 1997, AB 1997, 229, m.n. P. J. J. van
Buurenn (De Vlodrop).
Zie voor het onderscheid tussen schadevergoeding wegens een onrechtmatig besluit en een
aanspraakk op nadeelcompensatie in geval van schade die is geleden ten gevolge van een op
zichzelff genomen rechtmatig besluit: Schueler (2002), i.h.b. p. 97 - 99,102 en 103 en 194; Van
Manenn (2002).
Jansen (2000); zie over de lange duur ook: Kamerstukken II, 2000 - 2001, 27 461, nr. 1.
Klap & Widdershoven (1998), i.h.b. p. 199.
Kamerstukken II, 2000-2001, 27 461, nr.1.
Inzet van meer rechters en een strakkere organisatie van de rechtspraak zouden dit knelpunt
kunnenn wegnemen. Het invoeren van een nieuw landelijk rolreglement per 1 oktober 1999
beoogtt bij te dragen aan een strakkere organisatie van procedures; zie de Procesregeling
bestuursrecht,, Stcrt. 8 september 1999, nr. 172. Inmiddels is er een 'tweede herziene druk1
vann dit rolreglement (Stcrt. 1 oktober 2001, nr. 189).
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belangg af te wegen. Wat deze rechtzoekende verlangt, is dat het bestuursorgaan
serieuss naar (praktische) oplossingen zoekt om zoveel mogelijk aan zijn belangen
tegemoett te komen. Dat valt maar in beperkte mate daadwerkelijk in rechte af te
dwingen,, omdat de rechter een discretionaire bevoegdheid van het bestuursorgaann om belangen af te wegen, dient te respecteren. Hij rekent het niet tot zijn
taakk om andere aspecten dan juridische van het aan hem voorgelegde conflict volledigg in zijn oordeel te betrekken.
Neemm bijvoorbeeld het geval dat iemand al jaren professioneel vuurwerk in voorraad heeft
inn een opslagplaats die in de nabijheid van woonhuizen is gelegen. Stel dat dit nu niet
meerr mag volgens nieuwe {niet bindende) richtlijnen van het Ministerie van VROM. De
lokalee overheid legt vervolgens op basis van die richtlijnen de ondernemer (preventief)
bestuursdwangg op.19 De ondernemer is echter van mening, dat hij op korte termijn door
middell van een aantal praktische oplossingen in een opslag van vuurwerk kan voorzien die
voldoett aan hogere veiligheidseisen dan die voorheen golden. Hij is bereid om daartoe op
kortee termijn de opslagruimte extra te beveiligen en om andere veiligheidsmaatregelen te
treffen,, maar heeft daarvoor wel de medewerking van het bestuursorgaan nodig. Hij heeft
bijvoorbeeldd op korte termijn een bouwvergunning nodig voor een nieuwe en goed beveiligdee opslagruimte. Van belang is, dat hij snel de benodigde vergunning daarvoor krijgt,
althanss zeker weet dat hijj die voorzieningen mag treffen. Vervolgens is deze ondernemer
bereidd om naar een andere locatie te zoeken voor op de langere termijn. Ook daarbij is hij
afhankelijkk van de medewerking van de lokale overheid voor het verlenen van andere
nieuwee vergunningen en voor bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van die andere locatie.
Dee rechter zal slechts bepaalde aspecten van dit geschil kunnen beoordelen. Hij zal zich
beperkenn tot de vraag of het besluit tot het toepassen van bestuursdwang rechtmatig is. De
vraagg of op korte termijn een aantal praktische oplossingen kan worden getroffen in
afwachtingg van de verhuizing van de opslag naar een andere locatie komt daarbij slechts
zeerr ten dele aan bod. Een uitwerking van de eventuele praktische oplossingen zal in ieder
gevall niet door de rechter kunnen plaatsvinden.
1.7.33

Doelstelling

Datt bestuursrechtspraak veelal in de praktijk niet in de voormelde behoefte van
rechtzoekendenn aan adequate rechtsbescherming kan voorzien, vormde de drijfveerr om dit boek te schrijven met als doel na te gaan welke mogelijkheden het
bestuursprocesrechtt biedt om het functioneren van bestuursrechtspraak beter op
diee behoefte af te stemmen. Rechtspraak behoeft verbetering ten aanzien van de
punten:: snelheid, efficiëntie, effectiviteit, rechtszekerheid en conflictoplossend
vermogen. .
Dee regels uit de Awb zijn daarbij tot uitgangspunt genomen, mede vanuit de
gedachte,, dat men 'het bestaande systeem1 zo min mogelijk 'overhoop' moet
halen,, zeker omdat het recentelijk is ingevoerd. Daar komt nog bij dat de primairee functie van bestuursrechtspraak bestaat uit het bieden van rechtsbeschermingg aan rechtzoekenden (zie paragraaf 1.2) en dat uit de wetsgeschiedenis
blijkt,, dat de wetgever met het invoeren van het nieuwe procesrecht de rechter
19..

Zie bijvoorbeeld Vz. ABRvS 18 december 2000, AB 2001, 66, m.n. M.P. [ongma.
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meerr instrumenten heeft willen geven voor definitieve conflictbeslechting. Men
zouu zeggen dat daarmee de in paragraaf 1.1.1 genoemde behoefte van rechtzoekendenn in het bestuursprocesrecht volledig is erkend. Ook dat is reden om bij het
zoekenn naar oplossingen zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij het bestaande
procesrecht. .
Terr ondersteuning van de rechtsbeschermingfunctie heeft de wetgever per januarii 1994 verscheidene nieuwe procesrechtelijke regels in de wet opgenomen. Het
wass zijn bedoeling om de rechter in staat te stellen om op een soepele en adequatee wijze de aan hem voorgelegde bestuursrechtelijke geschillen te beslechten.200 Toch blijkt dat bestuursrechtspraak niet altijd kan voorzien in de behoefte
daaraan.. De in paragraaf 1.1.2 genoemde voorbeelden laten dat zien.
Ditt boek beoogt inzichtelijk te maken, waardoor de in paragraaf 1.1.2 gesignaleerdee knelpunten optreden, en of deze tekortkomingen binnen het huidige
regimee van de bestuursrechtspraak zijn op te lossen.
Gelett op de in paragraaf 1.1.1 genoemde behoefte van de rechtzoekende zou men
kunnenn proberen de rechtspraak zodanig in te richten dat deze meer de functie
gaatt vervullen van conflictbeslechting of -oplossing. Doelstelling van dit boek is
medee om daarbij de grenzen af te tasten. In het kader daarvan ben ik ervan uitgegaan,, dat conflictbeslechting en het bieden van rechtsbescherming twee te
onderscheidenn zaken zijn, zodat deze twee functies niet altijd verenigbaar zullen
zijn. .
Hiernaa zal ik eerst nader ingaan op wat de rechtsbeschermingfunctie inhoudt.
Daarnaa volgt een overzicht van de vernieuwingen die de invoering van de tweede
tranchee van de Awb heeft gebracht.
1.22

DE RECHTSBESCHERMINGFUNCTIE

Inn de memorie van toelichting op de tweede tranche van de Awb is het bieden van
rechtsbeschermingg uitdrukkelijk als de primaire functie van bestuursrechtspraak
erkend.211 Andere functies, zoals het houden van toezicht op de rechtmatigheid
vann besluiten, vormen daarvan 'slechts' een afgeleide. De memorie van toelichtingg is op dit punt in overeenstemming met de heersende leer.22

20..
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Kamerstukken II, 1991 -1992,22 495, nr. 3, p. 25 en 140.
Kamerstukken II, 1991 -1992,22 495, nr. 3, p. 31 en 35.
Banda (1989), p. 167; Uylenburg (1992), p. 70; uitgesproken Tak (1995a), p. 14 - 23; genuanceerderr Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 567 - 569; Ballegooij e.a. (1993), p. 1 en 3; Van
Malee (1992), p. 28. Daar wordt anders over gedacht door Heldeweg, Schlössels & Seerden
(2000),, p. 44.
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Inn het verleden werd ook wel anders over de taak van de rechter gedacht.2* Controle op de
rechtmatigheidd van besluiten werd toen veelal eveneens als een primaire taak gezien.24
Rechtsbeschermingg is gericht op het bindend vaststellen, welke rechten en plichtenn een belanghebbende en een bestuursorgaan jegens elkaar hebben (het bindendd vaststellen van hun rechtsbetrekking), alsmede op het naleven daarvan.25
Dee bestuursrechtspraak beoogt daarin te voorzien.2
Ditt is niet hetzelfde als conflictbeslechting. Conflictbeslechting omvat veel
meerr en ziet op elk proces waarin, eventueel met behulp van een derde, een conflictt tot een voor conflictpartijen bindende beslissing leidt. 27
Hett begrip conflict is een begrip dat men hanteert in de sociale wetenschappen en dat een
ruimeree betekenis heeft dan een rechtsgeschil. Een definitie van een conflict is bijvoorbeeld:: een spanning die ontstaat als strevingen, doelen, waarden, opvattingen, belangen en
dergelijkee van twee (of meer) mensen of groepen elkaar tegenwerken of uitsluiten.2 Een
conflictt kan dus veel meer en andere zaken omvatten dan juridische geschilpunten.
Inn de wetsgeschiedenis van de Awb en in de rapporten en de literatuur worden
definitievee beslechting van een rechtsgeschil en conflictbeslechting daarentegen
veelall in één adem genoemd.
Dee rechtsbeschermingfunctie valt in verband te brengen met de rechtstaatgedachte,, die onder andere het volgende inhoudt. Het handelen van overheden is
aann het recht onderworpen. Overheden dienen de vrijheid en (grond)rechten van
burgerss te respecteren. Voor zover overheden daarin ingrijpen, moet dat kunnen
wordenn gelegitimeerd op basis van het recht. Burgers behoren zonodig in rechte
tee kunnen afdwingen, dat bestuursorganen de voor hen geldende rechtsregels in
achtt nemen. Zo dient het bestuursprocesrecht ertoe om aan rechtzoekenden
rechtsmiddelenn te verschaffen om aanspraken die zij aan het materiële bestuursrechtt ontlenen, jegens bestuursorganen geldend te kunnen maken. 29
Dee rechtsbescherming die het bestuursprocesrecht biedt, dient daarbij
(mede)) als compensatie voor de overheidsmacht in een concreet geval. Die functiee geeft uitdrukking aan de gedachte, dat de burger vaak ten opzichte van het
bestuursorgaann in een afhankelijke en zwakke positie verkeert.30 De macht van
dee overheid blijkt vooral uit het feit, dat het bestuursorgaan in veel gevallen een
grotee mate van ruimte is gelaten om eenzijdig de rechtspositie van de burger ten
opzichtee van hem en medeburgers bindend te bepalen.^1

23..
24..
25..
26..

27..
28..
29..
30..
31..

Konijnenbelt (1991), p. 165; Widdershoven (1989), p. 30 en 33; Kobussen (1987), p. 142.
Hirsch Ballin (1985). Allewijn (1994), p. 113: "Het onderscheid tussen het controle-element
enn het rechtsbeschermingsaspect is voor een groot deel schijn."
Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 531.
Allewijn (1994), p. 76 en 81: onder rechtsbescherming verstaat hij de bevoegdheid om
bestuursbesluitenn ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Hij spreekt alleen van rechtsbeschermingg ingeval een burger een bestuursbesluit ter toetsing aan de rechter kan voorleggen.
Muller (2001), p. 3.
Muller (2001), p. 3.
Banda (1989), p. 167; Van Male (1982), p. 30.
Vgl. Van der Hoeven (1989), p. 226.
Konijenbelt & Van Male (1999), p. 532 en 533.
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Behoorlijkee rechtsbescherming moet uiteindelijk worden geboden door een onafhankelijkee rechter^ 2 Alleen deze instantie kan immers een voldoende tegenmachtt vormen ten opzichte van bestuursorganen en aan rechtzoekenden de
vereistee rechtsbescherming bieden.
Hett uitgangspunt dat bestuursrechtspraak fungeert ter compensatie van de machtsuitoefeningg door de overheid jegens burgers, behoeft nuancering. Zo valt in de memorie van toelichtingg op de Awb te lezen, dat een bestuursorgaan weliswaar formeel gezien in de
meestee gevallen de rechtspositie van burgers eenzijdig bij besluit vaststelt, maar dat dit
besluitt vaak het resultaat is van een wederzijds handelen. Daarmee bedoelt de wetgever,
datt het besluit vaak totstandkomt op basis van door de belanghebbende verstrekte gegevens,, onderhandelingen en overleg. Het vaststellen van de rechtspositie van burgers is,
mett andere woorden, over het algemeen het resultaat van communicatie tussen het
bestuursorgaann en de belanghebbende, wat de wetgever in verband brengt met de veranderdee verhouding tussen burger en overheid.33 Die verhouding wordt heden veelal aangeduidd als een wederkerige rechtsbetrekking. De wetgever heeft met deze veranderende
verhoudingg rekening willen houden en deze mede als richtsnoer genomen bij het aanbrengenn van wijzigingen in het procesrecht.34
1.33

RECENTE VERANDERINGEN I N HET PROCESRECHT

1.3.11.3.1 Overzicht

Dee wetgever heeft met het oog op de versterking van deze rechtsbeschermingfunctiee verscheidene nieuwe regels ingevoerd35 die de volgende veranderingen
hebbenn gebracht:
---

----

32..
33..
34..
35..

De uitbreiding van de competentie door het invoeren van het besluitbegrip
inn plaats van het beschikkingbegrip.
Het invoeren van de artikelen 6:18 en 6:19 Awb, die de rechter in bepaalde
gevallenn de bevoegdheid geven om een besluit van het verwerende bestuursorgaann dat is genomen na het in rechte bestreden besluit, in zijn beoordeling
tee betrekken.
Het invoeren van artikel 6:22 Awb, dat de rechter de bevoegdheid geeft om
vormgebrekenn te passeren.
Het invoeren van de comparitie van partijen (artikel 8:44 Awb).
Het invoeren van artikel 8:69 Awb, op grond waarvan de rechter zich in
beginsell beperkt tot een beoordeling van de geschilpunten, zoals deze door
belanghebbendenn aan hem zijn voorgelegd. Belanghebbenden bepalen in
principee de omvang van het door de rechter te beslissen geschil.

Hirsch Ballin (1985).
Kamerstukken II. 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 34.
Kamerstukken II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 35.
Kamerstukken II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 140; De Waard (1997), p. 10.
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Het invoeren van artikel 8:86 Awb, op grond waarvan de rechter die
gevraagdd is om op een verzoek om een voorlopige voorziening te beslissen,
meteenn uitspraak kan doen in de hoofdzaak. Voorwaarden daarvoor zijn, dat
inn de hoofdzaak reeds beroep bij deze rechter is ingesteld, en dat geen nader
onderzoekk meer nodig is.
Het invoeren van artikel 8:72, vierde lid, Awb, op basis waarvan de rechter de
bevoegdheidd toekomt om in de zaak te voorzien.
Het vervallen van de toetsingsgronden en de codificatie van het evenredigheidsbeginsell in artikel 3:4, tweede lid, Awb.

1.3.22

De competentie van de bestuursrechter

Dee competentie van de rechter is met het invoeren van de tweede tranche van de
Awbb uitgebreid. Het recht van beroep van een belanghebbende is heden niet
meerr beperkt tot beschikkingen. Hij kan nu in principe beroep instellen tegen elk
besluitt met uitzondering van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels.3 3
Besluitenn die een bestuursorgaan neemt ter voorbereiding van privaatrechtelijke handelingen,, bijvoorbeeld voorafgaande aan het aangaan van een erfpachtovereenkomst, zijn van
dee competentie van de bestuursrechter uitgesloten. Ook de artikelen 8:4 en 8:5 Awb en de
daarbijj behorende bijlage sommen {limitatief) een reeks van besluiten op die niet onder de
competentiee van de bestuursrechter vallen.
Diee verruiming valt uit oogpunt van efficiëntie van rechtspraak positief te beoordelen,, omdat nu minder discussie kan ontstaan over de kwestie of een bepaalde
beslissingg van een bestuursorgaan onder de competentie van de bestuursrechter
valt.. Maar de in paragraaf 1.1.2 gegeven opsomming van knelpunten laat zien, dat
diee competentieafbakening nog steeds niet op alle punten helder en logisch is.
Tevenss is artikel 8:73 Awb ingevoerd. Op grond daarvan kan de belanghebbende
bijbij de bestuursrechter een verzoek indienen om de betrokken overheid tot het
vergoedenn van schade te veroordelen die hij heeft geleden ten gevolge van het in
rechtee bestreden besluit. Dat artikel regelt, dat de belanghebbende bij één rechter
terechtt kan voor zowel voor de vraag of het bestuursorgaan onrechtmatig een
besluitt (niet) heeft genomen, als voor de vraag of de overheid de schade die daardoorr is ontstaan, aan hem dient te vergoeden. Dat is wel zo efficiënt. In het verledenn was het vaak zo, dat de belanghebbende de ene vraag aan de bestuursrechter
diendee voor te leggen en zich voor de andere vraag tot de civiele rechter moest
wenden. .
Dee rechter beschikte vóór het invoeren van de Awb veelal ook over deze bevoegdheid, maar
maaktee daarvan weinig gebruik. De wetgever sprak de verwachting uit, dat de bestuursrechterr onder het nieuwe procesrecht geleidelijk frequenter van deze bevoegdheid gebruik
zouu gaan maken en de beslechting van geschillen over overheidsaansprakelijkheid wegens
36..

Artt. 8:1 en 8:2 Awb; zie voor commentaar op deze uitzondering: Eijlander (1999).
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onrechtmatigee besluiten niet meer voornamelijk aan de civiele rechter zou overlaten.37 De
rechterr heeft aan deze verwachting voldaan en is daarbij blijkens zijn jurisprudentie
inzakee zuivere schadebesluiten zelfs veel verder gegaan dan de wetgever bij het invoeren
vann het nieuwe procesrecht waarschijnlijk had durven dromen.
1.3.31.3.3 Grondslag van de uitspraak van de rechter
Nova Nova

Perr januari 1994 zijn ook de artikelen 6:18 en 6:19 Awb ingevoerd. Op grond
daarvann dient de rechter, als het bestuursorgaan tijdens de procedure zijn in
rechtee bestreden besluit wijzigt of intrekt, dat nieuwe besluit eveneens in zijn
beoordelingg van het geschil te betrekken. Die artikelen dienen de effectiviteit van
dee rechtspraak, omdat deze de rechter de mogelijkheid bieden om bij zijn uitspraakk rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen die bepalend zijn voor de
rechtspositiee van belanghebbenden.
AutonomieAutonomie van de eisende partij (autonomiebeginset)

Inn 1994 is artikel 8:69, eerste lid, Awb ingevoerd. Dat artikel verplicht de
bestuursrechterr om zijn uitspraak te doen op grondslag van het beroepschrift en
dee overgelegde stukken, het verhandelde tijdens het vooronderzoek en het onderzoekk ter zitting. De rechter dient zich dus bij zijn uitspraak in beginsel te beperkenn tot het geschil, zoals dat door partijen (in de loop van de procedure) is
afgebakend.. Deze bepaling erkent daarmee de autonomie van de eisende partij,
voorr zover het om de afbakening van het door de rechter te beoordelen geschil
gaat. .
Diee beperking van de taak van de rechter beantwoordt aan zijn primaire functie
omm de rechtspositie van de belanghebbende te beschermen. De rechter behoort
alleenn deze rechtsbescherming te bieden, als en voor zover de belanghebbende
daaromm vraagt. Vraagt hij er niet om, dan heeft hij daaraan kennelijk ook geen
behoeftee en heeft de rechter geen taak. Artikel 8:69, eerste lid, Awb accentueert
daarmeee de autonome positie die rechtzoekenden geacht worden in bestuursrechtspraakk in te nemen.
Dee taak van de rechter om de materiële waarheid te vinden is daarmee meer op de achtergrondd geraakt. Die taak is overigens nog steeds belangrijk, maar ten opzichte van het oude
stelsell gerelativeerd.
1.3.44 Toetsingsmaatstaven

Dee toetsingsmaatstaven van de rechter zijn niet meer expliciet in de wet vermeld.
Daarmeee biedt de Awb zo op het eerste gezicht de rechter meer ruimte dan hij
onderr Wet-Arob had, om nader in te gaan op de belangen van partijen die ten
37..

Kamerstukken II, 1991 -1992,22 495, nr. 3, p. 149.
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grondslagg liggen aan het rechtsgeschil. Uit oogpunt van de behoefte van de rechtzoekendee aan een daadwerkelijke oplossing van zijn conflict is dat wenselijk (zie
paragraaff I.I.I).

Perr januari 1994 is het willekeurverbod, oftewel de c-grond uit de Wet-Arob (artikel 8), als
toetsingsgrondd uit de wet verdwenen. De bestuursrechter moest zich op grond daarvan in
beginsell beperken tot een beoordeling of het bestuursorgaan bij afweging van alle betrokkenn belangen in redelijkheid tot het in rechte bestreden besluit had kunnen komen. In
dezee voormalige toetsingsgrond was tot uitdrukking gebracht, dat de rechter de evenredigheidd van het besluit slechts marginaal, dat wil zeggen met de nodige terughoudendheid,
diendee te toetsen.
Inn de Awb is een aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur gecodificeerd.. Deze beogen in de eerste plaats het handelen van het bestuursorgaan te
normeren.. Indirect kunnen zij als toetsingscriteria voor de rechter fungeren. In
ditt verband is vooral artikel 3:4 Awb van belang. Artikel 3:4, tweede lid, Awb laat
inn principe de mogelijkheid open, dat de rechter volledig toetst aan het evenredigheidsbeginsel. .
Inn plaats van het 'oude' willekeurverbod, bepaalt artikel 3:4, tweede lid, Awb nu, dat de voor
éénn of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen
zijnn in verhouding tot het met het besluit te dienen belang. Deze norm omvat het materiëlee zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, alsmede het willekeurverbod.38
Dezee norm richt zich niet primair tot de rechter of eiser, maar beoogt in de eerste plaats de
besluitvormingg van het bestuursorgaan te normeren. Uit de formulering van deze norm
kann daarom niet worden afgeleid hoe de rechter daaraan dient te toetsen: integraal of marginaal. .
7.3.55

' n de zaak voorzien

Dee Awb kent aan de bestuursrechter de bevoegdheid toe om in de zaak te voorzienn (artikel 872, vierde lid, Awb). Hij kan na vernietiging van het in rechte
bestredenn besluit, zelf het besluit vaststellen dat het bestuursorgaan rechtens had
behorenn te nemen. De wet stelt geen voorwaarden aan het toepassen van die
bevoegdheid,, behalve dan de voorwaarde dat het in rechte bestreden besluit dient
tee zijn vernietigd. Deze bevoegdheid biedt de rechter de mogelijkheid om op
effectievee wijze het aan hem voorgelegde geschil te beslechten, omdat deze hem
inn staat stelt een bindend eindoordeel te geven over de rechtspositie van de
belanghebbende.. Daarmee valt te voorkomen, dat de zaak teruggaat naar het
bestuursorgaann dat opnieuw een besluit moet nemen, met alle onzekerheden die
datt voor de belanghebbende met zich meebrengt.

38..

Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 376 - 378.
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RANDVOORWAARDEN VOOR ADEQUATE BESTUURSRECHTSPRAAK

1.4.11

Overzicht

13

Inn dit boek is gebruik gemaakt van het volgende toetsingskader bij de beoordeling
off rechtspraak beter valt af te stemmen op de behoefte van rechtzoekenden (zie
paragraaff 1.1.1). Het gaat om de volgende randvoorwaarden:
JuridischeJuridische randvoorwaarden vooreen adequate bestuursrechtspraak:

I..

Algemene rechtsbeginselen voor een behoorlijke bevoegdheidsuitoefening:
1..
2..

Rechtszekerheidsbeginsel
(Overige) behoorlijkheidsbeginselen
a.. verdedigingsbeginsel
b.. eis van de redelijke beslistermijn
c.. eis van een deugdelijke motivering
d.. decisiebeginsel
e.. beginsel van actieve zorg

II.. Procesrechtelijke beginselen:
3..

Autonomiebeginsel

4..

Geen belang, geen actie

III.. Rechtsstatelijke beginselen:
5..
6..

Het beginsel van toegang tot de rechter (rechtsbeschermingfunctie)
Onpartijdigheids- en onafhankelijkheidsbeginsel

AndereAndere randvoorwaarden:

IV.. Organisatorische en maatschappelijke randvoorwaarden:
7..
8..
9..
10..

Snelheid
Efficiëntie (doelmatigheid)
Effectiviteit
Betaalbare rechtspraak voor rechtzoekenden
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1.4.21.4.2 Algemene opmerkingen
Veell van de randvoorwaarden genoemd onder de punten I, II en III duidt men
meestall aan als algemene beginselen van behoorlijke rechtspraak. 39
Hett verdedigingsbeginsel, het motiveringsbeginsel en het decisiebeginsel, beginselen van
behoorlijkee rechtspraak, reken ik tot de categorie "behoorlijkheidbeginselen".4°
Voorr een deel van de randvoorwaarden geldt, dat deze hun betekenis ontlenen
aann de rechtsbeschermingfunctie. Dat doet zich bijvoorbeeld voor ten aanzien
vann de randvoorwaarde van effectieve rechtspraak. Op grond van de rechtsbeschermingfunctiee houdt deze in, dat rechtspraak zoveel mogelijk behoort te
leidenn tot een rechterlijke eindbeslissing over de rechtspositie van de rechtzoekende.. Rechtspraak die niet daartoe leidt, terwijl dit wel mogelijk is, is inefficiënt
enn ineffectief. Voorts laat dat soort rechtspraak rechtzoekenden onnodig in onzekerheid.. De randvoorwaarde van efficiëntie houdt vervolgens in, dat de inrichting
vann de procedure zoveel mogelijk daarop behoort te worden afgestemd. Dat
behoortt dan te geschieden wat betreft de competentie van de rechter, de vorderingenn die eiser kan doen, de kwesties die de rechter mag en moet beoordelen en
dergelijke. .
Dee randvoorwaarden genoemd onder de punten 7 tot en met 10 zijn ontleend aan
dee in paragraaf 1.1.1 genoemde bronnen (rapporten, beleidsstukken en wetsgeschiedenis). .
Dee verschillende randvoorwaarden hangen vaak nauw met elkaar samen. Zo is de keerzijdee van het aspect van de behoorlijkheidseis van een redelijke termijn de behoefte aan
'snelheid'.. Het beginsel van geen actie zonder belang vormt de juridische variant van de
organisatorischee randvoorwaarde, dat rechtspraak efficiënt dient te zijn. Bovendien kan
rechtspraakk pas effectief zijn, wanneer deze in voldoende mate in rechtszekerheid voorziet
inn een concreet geval.
Menn zou erover kunnen twisten, of bepaalde beginselen in de juiste categorie van
juridischee randvoorwaarden zijn ingedeeld. Het onpartijdigheidsbeginsel valt bijvoorbeeldd ook onder te brengen bij de algemene behoorlijkheidsbeginselen. Er is
echterr voor gekozen om een aparte rubriek rechtsstatelijke beginselen op te
nemenn om te benadrukken, dat de rechter een bijzondere positie inneemt binnen
hett staatsbestel. Ik ga verder niet op de problematiek van 'de juiste' indeling in,
omdatt het niet zozeer mijn bedoeling is om de verschillende beginselen van
behoorlijkee rechtspraak nader te analyseren. Het is veeleer de bedoeling om aan
dee hand van een hanteerbaar toetsingskader na te gaan op welke punten
bestuursrechtspraakk voor verbetering vatbaar is, zodanig dat het beter dan nu
voorziett in de in paragraaf 1.1.1 geformuleerde behoefte van rechtzoekenden.
39..
40..

Vgl. De Waard (1987); Uylenburg (1992), p. 59 - 66; Snijders e.a. (1997), p. 19 - 46: zij spreken
inn dit verband van hoofdbeginselen van rechtspraak; vgl. Wulffraat-Van Dijk (1995), p. 47 - 63:
zijj spreekt van rechtsbeginselen in het algemeen.
Zie voor een uitvoerige analyse van deze beginselen: De Waard (1987).
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Dee meeste genoemde randvoorwaarden zijn niet terug te vinden in de Awb. Het motiveringsbeginsell is daarin wel vastgelegd, namelijk in artikel 8:77 Awb. Het autonomiebeginsell is daarentegen niet als zodanig gecodificeerd, maar ligt wel ten grondslag aan artikel
8:69,, eerste lid, Awb. Een aantal van de genoemde randvoorwaarden is verankerd in artikell 6 EVRM en in de Grondwet, bijvoorbeeld artikel 17 Gw {ius de non evocando).41 Artikel
66 EVRM geldt voor een groot deel van de bestuursrechtelijke geschillen, maar niet voor
alle.. Artikel 6 EVRM stelt bijvoorbeeld de eis van een redelijke termijn. Deze vindt men
niett in de Awb terug. Artikel 8:66 Awb geeft weliswaar een termijn waarbinnen de rechter
naa sluiting van het onderzoek uitspraak moet doen, maar de Awb bevat geen regels over de
termijnn waarbinnen dat onderzoek moet zijn voltooid. Ook het beginsel van toegang tot de
rechterr en het onpartijdigheids- en onafhankelijkheidsbeginsel zijn in artikel 6 EVRM
vastgelegd. .
Hiernaa zullen alleen die randvoorwaarden aan de orde komen, waaraan de
bestuursrechtspraakk blijkens de in paragraaf 1.1.2 genoemde knelpunten niet
altijdd voldoet, of die duidelijke grenzen stellen aan de mogelijkheden voor de
rechterr om op voortvarende wijze definitief conflicten te beslechten. Het gaat in
ditt boek vooral om zaken die de wetgever met het invoeren van het achtste hoofdstukk van de Awb heeft willen verbeteren. De randvoorwaarde dat rechtspraak
betaalbaarr behoort te zijn, blijft bijvoorbeeld verder buiten beschouwing. Ook de
eiss van een deugdelijke motivering van de uitspraak komt verder niet ter sprake
enn voor de eis van een redelijke termijn geldt, dat deze verder alleen in relatie tot
dee randvoorwaarde van snelheid ter sprake komt.
Betaalbaree rechtspraak wordt deels gegarandeerd in de Wet op de rechtsbijstand. Een groot
deell van de rechtzoekenden kan echter geen aanspraak maken op gefinancierde rechtshulpp op basis van die wet. Rechtsbijstand is voor bestuursrechtspraak weliswaar niet verplicht,, maar de praktijk leert dat veel bestuursrechtelijke geschillen dermate complex zijn,
datt de rechtzoekende het in feite veelal niet zonder professionele juridische bijstand kan
stellen.. De bestuursrechter zal ingeval hij het beroep van een belanghebbende gegrond
verklaart,, het bestuursorgaan in de proceskosten kunnen veroordelen, maar die veroordelingg dekt over het algemeen slechts een bescheiden deel van de kosten van juridische bijstandd die deze belanghebbende daadwerkelijk heeft gemaakt.
1.4.31.4.3 Staatsrechtelijke positie van de rechter

Algemeen Algemeen
Dee uitspraak van de rechter is bindend voor partijen en kan grote (financiële)
consequentiess voor hen hebben. Zo bezien zijn de beslissingen van de rechter
zeerr ingrijpend, en bekleedt hij een machtspositie binnen het staatsbestel. Vaak
heeftt hij het laatste woord met betrekking tot de rechten en plichten van burgers.
Diee beslissing kan alleen door de uitspraak van een hogere rechter ongedaan wordenn gemaakt op initiatief van één van de partijen en eventueel van andere belanghebbenden. .

41..

Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 532.
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InIn veel bestuursrechtelijke geschillen bestaat overigens de mogelijkheid van hoger beroep
niet.. Het betreft de meeste besluiten op het gebied van de ruimtelijke ordening42 en het
milieurecht43. .
Voorr de rechtvaardiging van zijn machtsuitoefening gelden de in paragraaf 1.4.1
genoemdee randvoorwaarden. Voor de legitimiteit van rechtspraak is de naleving
daarvann essentieel. Indien rechtspraak op één van de in paragraaf 1.4.1 genoemde
puntenn structureel tekort schiet, gaat dat ten koste van het gezag van de rechter.
Hett is daarom van belang, dat bestuursrechtspraak op zodanige wijze plaatsvindt,
datt deze over het algemeen in voldoende mate aan de voormelde randvoorwaardenn voldoet.
Enkelee randvoorwaarden gelden daarbij als 'harde' juridische eisen, in die
zinn dat op de schending daarvan een juridische sanctie staat. Een rechterlijke uitspraakk die bijvoorbeeld niet voldoet aan de eis van onpartijdigheid, dient te wordenn vernietigd. Andere eisen gelden daarentegen veeleer als richtsnoer. Een
ineffectievee rechtelijke uitspraak kan bijvoorbeeld wel rechtsgeldig zijn.
Dee juridische voorwaarden voor legitieme rechtspraak houden zeer summier en schetsmatigg weergegeven het volgende in. De rechter doet zijn uitspraken krachtens de wet en op
basiss van rechtsnormen (toetsingsmaatstaven). De rechter ontleent zijn taak aan de wet.
Partijenn moeten voldoende mogelijkheden krijgen om tijdens de procedure hun belangen
tee verdedigen en om daarbij te kunnen reageren op wat de wederpartij heeft ingebracht.
Dee rechter dient zijn uitspraken te motiveren, op basis van de door hem gehanteerde toetsingsmaatstaven.. Die toetsingsmaatstaven bestaan uit wettelijke voorschriften en andere
(ongeschreven)) rechtsregels en rechtsbeginselen. De rechter mag alleen een uitspraak
doen,, nadat bij hem beroep is ingesteld, en over het algemeen alleen binnen de grenzen
vann het aan hem voorgelegde geschil. Voorts dient de rechter onafhankelijk en onpartijdig
tee zijn. Ook deze zaken dienen in de wet te zijn geregeld.
DeDe plaats van de bestuursrechter in het staatsbestel

Dee beginselen van behoorlijke rechtspraak en de daaruit afgeleide eisen van de
inrichtingg van de rechtspraak hebben ten doel te waarborgen, dat de rechter op
eenn deugdelijke wijze een objectief juiste uitspraak doet. 44 Wat een deugdelijke
wijzee van oordelen en een objectief juiste uitspraak inhouden, hangt vervolgens
nauww samen met de functie van rechtspraak en de daaruit af te leiden taak of
takenn van de rechter. Die functie is de rechtsbeschermingfunctie (paragraaf 1.2).
Dee daaruit af te leiden taak van de rechter houdt naar de heersende opvatting in
dee literatuur in, dat hij zo enigszins mogelijk definitief bestuursrechtelijke
geschillenn beslecht (paragraaf 1.1.1).
Dee taak van de rechter om rechtsgeschillen zo enigszins mogelijk definitief te beslechten
valtt goed te verenigen met zijn taak om in een concreet geval zoveel mogelijk rechtszekerheidd te bieden omtrent de rechten en plichten van een belanghebbende jegens het
42..
43..
44..

Art. 54, tweede lid, WRO.
Art. 20.1, eerste lid, Wm.
De Waard (1987), p. 107.
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bestuursorgaan.. Beide taken vormen in feite de keerzijden van een en dezelfde medaille
bezienn vanuit oogpunt van de voormelde algemene definitie van rechtspraak.45
Dee taak van de rechter is een andere dan die van de wetgever en het bestuur. Voor
eenn goed begrip van de grenzen van de taakuitoefening door de rechter is het
nodigg om kort stil te staan bij de staatsrechtelijke verhoudingen tussen de rechter,
dee wetgever en het bestuur.
Dee wetgever neemt het initiatief tot het vormen van het recht. De door
hemm vastgestelde rechtsregels hebben een algemeen abstract karakter. Bij de
bepalingg daarvan maakt hij keuzen op grond van overwegingen die niet primair
betrekkingg hebben op rechtsnormen. De wetgever op het terrein van het
bestuursrechtt stelt die regels vast om daarmee een gespecificeerd algemeen
belangg te dienen, wat ten koste kan gaan van andere algemene of van individuele
belangen.. Welk algemeen belang dat is, en hoe dat 'het besf kan worden gediend,
beslistt primair de wetgever. Hij maakt daarbij keuzen op grond van overwegingenn die onder andere politiek, economisch, sociaal en soms pragmatisch van aard
zijn.. Rechtsnormen spelen daarbij een rol, maar zeker niet de hoofdrol. Het
makenn van dat soort originaire keuzen vindt dan kort gezegd zijn legitimatie in
hett democratiebeginsel.4
Bestuursorganenn handelen krachtens bevoegdheden die hen zijn toegekend door
dee wetgever en voeren door de wetgever vastgestelde wettelijke voorschriften uit.
Diee uitvoering behoort erop gericht te zijn om het gespecificeerde algemene
belangg dat de wetgever heeft willen dienen met die wettelijke voorschriften, daadwerkelijkk te realiseren. Bestuursorganen zijn daarbij zowel belast met het verder
uitwerkenn van de algemene regels (het verder vormgeven van beleid) als met het
nemenn van concrete, veelal bindende beslissingen jegens belanghebbenden. Het
handelenn van bestuursorganen valt te typeren als een continu proces met een
(enigszins)) duurzaam karakter.
Datt komt tot uitdrukking in het feit, dat bestuursorganen op basis van algemene regels in
dee loop van de tijd een reeks van concrete beslissingen nemen met een vast patroon. Hun
besluitvormingg behoort immers consistent te zijn.47 Het uitvoeren van wettelijke voorschriftenn houdt in feite een vertaalslag in van algemene abstracte normen naar concrete,
bepaaldd niet altijd voorzienbare gevallen. Ook voor deze vorm van besluitvorming geldt,
datt het bestuursorgaan daarbij vaak het initiatief neemt en veelal een ruime mate van vrijheidd heeft om keuzen te maken die niet primair zijn ingegeven door de van toepassing
zijndee rechtsnormen. Deze normen bepalen dan 'slechts' de ruimte waarbinnen bestuursorganenn de keuzen die door de voormelde andere factoren worden bepaald, mogen
maken. .
Dee positie en de taak van de rechter zijn een wezenlijk andere dan die van de wetgeverr en het bestuur. De bestuursrechter neemt alleen incidenteel en op verzoek
45..
46..
47..

Schreuder-Vlasblom (1987), p. 374, 389 - 391 en 397 - 401: de taak van de rechter is het bieden
vann rechtszekerheid in een concreet geval.
Zie voor de betekenis van het democratiebeginsel: Schlössels (1998), p. 80 - 85.
Duk (1978), p. 581; Nicolaï e.a. (1997), p. 340 en 341; Schlössels (1998), par. 6.2.
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vann rechtzoekenden besluiten. Daarvoor is conditio sine qua non, dat de rechtzoekendee redelijkerwijs van mening kan zijn een geschil te hebben met het
bestuursorgaan. 44 De Waard omschrijft rechtspraak als een juridisch genormeerdd proces van beoordeling van een beweerde schending of dreigende schendingg van bestaande rechten en/of rechtsplichten, aan de hand van rechtsnormen
uitmondendd in een uitspraak waarin en waardoor aan het resultaat van de beoordelingg rechtens bindende consequenties worden verbonden. 49 Uitgangspunt
daarbijj is, dat de rechter zijn beslissingen neemt op basis van het recht en dat het
rechtt volledig is in die zin dat de wettelijke voorschriften en algemene rechtsbeginselenn hem voldoende aanknopingspunten bieden om een rechtsgeschil bindendd te beslissen. Voorts valt uit het voorafgaande af te leiden, dat de rechterlijke
toetsingg een subsidiair karakter heeft in tegenstelling tot de normtoepassing en
-vormingg door bestuursorganen, die veeleer primair van aard zijn.5°
Hett komt erop neer dat de rol van de rechter een beperkte is, in die zin dat hij
incidenteell optreedt en pas als een rechtszoekende daarom vraagt. Zijn bemoeieniss met een kwestie eindigt met het doen van een uitspraak. Anders dan het
bestuurr heeft hij niet tot taak om maatschappelijke verhoudingen te ordenen en
tee sturen.
Tegelijkk is de rol van de rechter groot en machtig in die zin, dat hij de laatstee schakel vormt in een keten van besluitvorming waarbij bindend de rechtspositiee van personen wordt bepaald. Zijn besluiten kunnen niet door andere organen,
dochh eventueel alleen door een hogere rechter, gecorrigeerd worden.51 Dit maakt
datt zijn positie een onafhankelijke is. 52 Die onafhankelijkheid is nodig om in voldoendee mate te garanderen dat hij onpartijdig uitspraken doet, en valt als een
concretiseringg van die eis te zien.53 De onafhankelijkheid geldt als een belangrijk
aspectt binnen de rechtsstaat (paragraaf 1.2).54
Dee twee voormelde aspecten van de rechterlijke besluitvorming - de macht van
dee rechter is beperkt en tegelijk zeer omvangrijk - stellen bijzondere eisen aan
zijnn optreden om rechtsstatelijk aanvaardbaar en gelegitimeerd te zijn. De controlee op en de beheersing van de macht van de rechter zijn gelegen in de transparantiee van zijn optreden en de waarborgen waarmee zijn uitspraken zijn
omgeven.. Zijn uitspraken behoren een zeer hoog rationeel karakter te hebben en
objectieff te zijn.55 Die objectiviteit valt alleen te bereiken, zo is de gedachte, door
dee besliscriteria van de rechter te beperken tot rechtsnormen. 5 Ook zijn onpartijdigheidd geldt in dit verband als essentieel. Transparantie wordt bereikt onder
48..
49..
50..
51..
52..
53..
54..
55..
56..

Vgl. Stroink (1993), p. 2.
De Waard (1987), p. 13 en 14.
Klap (1994), p. 63.
De Waard (1987), p. 66.
Stroink (1993), p. 2.
De Waard (1987), p. 330; Schreuder-Vlasblom (1987), p. 307 - 309.
Brenninkmeijer (1987), p. 8 -12, 45 en 46.
Vgl. Stroink (1993), p. 2; Schreuder-Vlasblom (1987), p. 312 - 319, p. 397 en 399: zij behandelt
dee onderhavige problematiek vanuit historisch perspectief.
Vgl. Brenninkmeijer (1987), p. 36 en 37.
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anderee doordat de rechter gehouden is om zijn besluiten deugdelijk te motiveren. 577 Voorwaarde daarvoor is in ieder geval dat uit de uitspraak van de rechter
valtt op te maken welke toetsingsmaatstaven hij heeft gehanteerd. Van een deugdelijkee motivering is gelet op het voorafgaande vervolgens pas sprake als dat 'de
juiste'' rechtsnormen zijn.5
Dee voormelde onpartijdigheid van de rechter houdt in onbevangenheid tegenover
partijen.599 Anders gezegd, de rechter dient elke schijn van vooringenomenheid te
vermijden.. In dat kader vervult het verdedigingsbeginsel een zeer belangrijke rol.
Hett vermijden van elke schijn van vooringenomenheid valt alleen maar te bereiken wanneerr de rechter partijen voldoende gelegenheid geeft om hem de informatie te verschaffen
diee volgens hen relevant is, en om daarbij op eikaars inbreng in het proces te reageren. Zij
behorenn daarbij tevens de mogelijkheid te krijgen om hun visie te geven op hoe de rechter
zouu behoren te oordelen. De rechter mag hen dienaangaande niet bij een uitspraak voor
verrassingenn stellen in die zin dat hij daarin een oordeel geeft over aspecten van het
geschill die tijdens de procedure niet of onvoldoende aan de orde zijn gesteld. Hij dient hen
daarbijj bovendien gelijk te behandelen.
Omm iedere schijn van vooringenomenheid te vermijden is het voorts wenselijk,
datt de rechter niet activiteiten gaat verrichten die in de eerste plaats tot de verantwoordelijkhedensfeerr van partijen behoren. Iets anders is dat het de taak van de
rechterr is om partijen op die verantwoordelijkheid te wijzen. Dat doet hij in ieder
gevall bij het geven van zijn eindoordeel, maar dat zou hij ook kunnen doen tijdenss de procedure.
Hett verdedingingsbeginsel vormt dan ook wat De Waard noemt het hart van de
normenn voor een behoorlijke procedure en stelt grenzen aan het rechterlijk
activisme.. Als een rode draad loopt door dit boek de vraag hoe de rechter zijn taak
omm rechtsgeschillen zo enigszins mogelijk definitief te beslechten kan realiseren
doorr middel van het nemen van rationele objectieve besluiten op basis van rechtsnormen.. Uitgangspunt daarbij is dat de vooromschreven staatsrechtelijke verhoudingg tussen de rechter en bestuur uiteindelijk de grenzen van de effectiviteit van
bestuursrechtspraakk bepaalt.
1.4.41.4.4 Effectieve rechtspraak (conflictoplossend vermogen)
Menn zou rechtspraak effectief kunnen noemen, als deze leidt tot een rechterlijke
uitspraakk die voorziet in een eindbeslissing over de vraag welke rechten en plichtenn een belanghebbende en een bestuursorgaan jegens elkaar hebben. Die beoordelingg zou zoveel mogelijk ex nunc behoren te geschieden. Anderen spreken in
57..
58..
59..
60..
61..
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Vgl. Stroink (1993), p. 70.
Vgl. De Waard (1987), p. 371 en 372.
Stroink (1993), p. 14.
De Waard (1987), hoofdstuk 7.
De Waard (1987), p. 245.
Polak (2000a), p. 6.
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ditt verband over bestuursrechtspraak die zoveel mogelijk behoort te voorzien in
hett vaststellen van een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking, wanneer daarover
eenn geschil aan de rechter is voorgelegd. 3 Van zo'n eindbeslissing is sprake, als
dee rechtsposities van partijen na de rechtelijke uitspraak geen nadere vaststelling
meerr behoeven, anders gezegd, wanneer het rechtsgeschil met de rechterlijke uitspraakk definitief beslecht is.
Rechtspraakk bleek blijkens de in paragraaf 1.1.2 genoemde voorbeelden veelal niet effectief.. Het komt immers voor, dat de rechter een besluit op formele gronden vernietigt, en
datt het bestuursorgaan vervolgens een besluit met hetzelfde dictum kan nemen na verbeteringg van de formele gebreken. Over het algemeen geldt dat bij een vernietiging wegens
strijdd met het zorgvuldigheidsbeginsel of wegens een motiveringsgebrek voor de rechtzoekendee geregeld nog niet duidelijk is op welk (dictum van een) besluit hij aanspraak kan
maken.. De kans bestaat, dat hij zich vervolgens genoodzaakt ziet om tegen het nieuwe
besluitt dat hett bestuursorgaan ter uitvoering van de rechterlijke uitspraak moet nemen, in
beroepp te gaan. Ten aanzien van dit knelpunt kan men ook zeggen, dat de rechtspraak niet
efficiëntt en effectief is. Bovendien komt deze gang van zaken ook de rechtszekerheid niet
tenn goede.
Vann effectieve rechtspraak is in ieder geval sprake, als de rechter zelf in de zaak
voorziet,, of als hij rechten en plichten van partijen zodanig vaststelt dat zonder
meerr duidelijk is of de rechtzoekende aanspraak kan maken op het door hem verlangdee besluit. 4 Als de rechter zelf in de zaak voorziet, komt zijn uitspraak in de
plaatss van het besluit van het bestuursorgaan. Het rechtsgeschil is daarmee definitieff ten einde gebracht.
Vann een definitieve beslechting van het rechtsgeschil kan ook sprake zijn, indien de rechterr tot het vernietigen van het in rechte bestreden besluit overgaat, maar het bestuursorgaann daarna niet een nieuw besluit mag nemen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake, als de
rechterr een door het bestuursorgaan opgelegde dwangsom vernietigt op materiële gronden.
Voorr het conflictoplossend vermogen van rechtspraak is ook van belang, dat de
rechterr over voldoende informatie kan beschikken om tot een eindbeslissing te
komenn in het aan hem voorgelegde geschil. Hij behoort volledig te zijn geïnformeerdd over alle relevante feiten, belangen en argumenten van het bestuursorgaan,, en over de opties voor het bestuursorgaan om tot een ander (wel
'rechtmatig')) besluit te komen.
Bezienn vanuit de behoefte van de rechtzoekende houdt effectieve rechtspraak echterr vaak nog méér in dan alleen het geven van een eindbeslissing inzake zijn
rechtspositie.. Voor hem is van belang, dat met die eindbeslissing zijn conflict
daadwerkelijkk is opgelost. Rechtspraak zal bepaald niet altijd in die behoefte kunnenn voorzien. Het 'ware' conflict zal daarvoor vaak te veelomvattend zijn en
63..
64..

Ten Berge e.a. (1996), p. 228; Allewijn (1998), p. 291 en 292; vgl. Kamerstukken II,
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aspectenn kennen waaraan de rechter naar huidige maatstaven geen of slechts zijdelingss aandacht mag besteden. Het 'ware' conflict kent bijvoorbeeld (ook) economische,, politieke, culturele, relationele, organisatorische of emotionele aspecten.
Achterr het door de rechter te beoordelen rechtsgeschil gaat, anders gezegd, veelal
eenn veel meer omvattende belangentegenstelling schuil.
Uitt oogpunt van die behoefte is het wel wenselijk, dat de rechter zoveel
mogelijkk de grenzen van zijn bevoegdheden opzoekt om het 'ware' conflict op te
lossen.. Hij moet daarbij zijn staatsrechtelijke positie in acht nemen. Volgens de
hiervoorr vermelde rechtsstatelijke beginselen is het zijn taak om onpartijdig en
onafhankelijkk recht te spreken. De taak om conflicten op te lossen behoort binnen
diee grenzen te blijven.
1.4.55

Efficiëntie en 'geen belang geen actie'

Watt in dit verband onder doelmatigheid kan worden verstaan, heeft advocaatgeneraall Ten Kate voor de civiele procedure aldus geformuleerd:
(het)) "verdient allereerst aantekening, dat bij beperkte middelen die de staat ter
beschikkingg staan, de civiele rechter - naar samenstelling en organisatie - aan justitiabelenn slechts dan ter beschikking wordt gesteld, wanneer het gaat om rechten of
belangenn waarin de betrokkene inderdaad bescherming behoeft." 65

Menn dient, met andere woorden, zuinig om te gaan met de schaarse middelen die
voorr rechtspraak ter beschikking staan. Wat voor de civiele procedure geldt, geldt
ookk voor bestuursrechtspraak: bestuursrechtspraak behoort alleen ter beschikkingg te staan aan hen die rechtsbescherming behoeven en overbodige procedures
behoortt men zoveel mogelijk te vermijden.
Zoo op het eerste gezicht lijkt het weinig efficiënt - althans als men het bieden van
rechtsbeschermingg als de primaire taak van de rechter ziet - om iemand die geen
beroepp doet op een subjectief recht of een rechtens beschermd belang, toegang
tott de rechter te verlenen. Nu gebeurt dat soms wel.
Inn paragraaf 1.1.2 is als voorbeeld genoemd het geval van iemand die veel schade lijdt ten
gevolgee van een besluit en het besluit wil laten voor wat het is, maar wel van de overheid
verlangt,, dat zij de geleden schade vergoedt. Die persoon zal dan toch direct beroep dienen
inn te stellen tegen het schadeveroorzakende besluit zelf. Dat geval biedt een duidelijk voorbeeldd van een 'omslachtige en inefficiënte' wijze van procederen.
Voortss vereist een efficiënte inzet van rechtspraak dat alleen iemand die belang heeft bij de
doorr hem gevraagde rechterlijke uitspraak, toegang tot de rechter verkrijgt. Als bijvoorbeeldd geen sprake is van een rechtsgeschil, of als al eerder hetzelfde rechtsgeschil ten
grondee is beoordeeld, is het niet gerechtvaardigd, dat iemand (opnieuw) beroep kan
instellen. .
65..
66..

Zie zijn conclusie bij HR 5 oktober 1984, NJ 1985, 445, m.n. W.L. Heemskerk (overweging
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Efficiëntee rechtspraak kan ook impliceren, dat de rechter iemand die iets vordert waarvan
bijj voorbaat al vaststaat dat hij dat nimmer kan toewijzen, geen toegang tot de rechtspraak
verleent.. Eiser heeft daar immers geen belang bij, tenminste voor zover men ervan uitgaat
datt rechtspraak primair bedoeld is om rechtsbescherming te bieden.
1.4.61.4.6 Competentieafbakening
Uitt oogpunt van efficiëntie is het eveneens wenselijk, dat zo min mogelijk tijd en
energiee wordt besteed aan de vraag of een bepaald geschil onder de competentie
vann de bestuursrechter valt. De competentie behoort zo bezien een heldere en
logischee te zijn.
Opp dit punt schort het soms. Dat kwam reeds bij het overzicht van knelpunten in de
bestuursrechtspraakk (paragraaf 1.1.2} ter sprake. Niet zelden gaat bestuursrechtspraak
immerss in belangrijke mate over de vraag of de rechter bevoegd is {in ruime zin). Kennelijkk is dat vaak niet op voorhand duidelijk.
OokOok op grond van andere in paragraaf 1.4.1 genoemde randvoorwaarden valt dit
uitgangspuntt te rechtvaardigen. In dit verband zijn te noemen het beginsel van
toegangg tot de rechter, de eis van een redelijke termijn, snelheid en rechtszekerheid.. Als niet bij voorbaat duidelijk is of een geschil tot de competentie van de
bestuursrechterr behoort, gaat dat immers ten koste van de toegang tot de
bestuursrechter.. Dat impliceert een extra horde voor de rechtzoekende.
Hett procederen over ontvankelijkheidskwesties kan bovendien tot langere
proceduress leiden. De rechtzoekende die bijvoorbeeld door de bestuursrechter
niet-ontvankelijkk is verklaard, omdat het object van het geschil geen besluit is,
kann zich vervolgens genoodzaakt zien om de burgerlijke rechter te adiëren.
1.4.71.4.7 Decisiebeginsel
Opp grond van het decisiebeginsel dient de rechter een beslissing ten gronde te
gevenn binnen een redelijke termijn, tenzij daarvoor in het concrete geval bijzonderee juridische beletselen bestaan. 67 Een juridisch beletsel zou bijvoorbeeld het
verstrijkenn van de beroepstermijn of de leer van de formele rechtskracht kunnen
zijn.. In die gevallen komt de rechter niet meer toe aan een inhoudelijke beoordelingg van het aan hem voorgelegde conflict.
Eenn rechtzoekende heeft over het algemeen het meest aan een rechterlijke uitspraakk die zoveel mogelijk zekerheid biedt over de rechten die hij aan het materiëlee bestuursrecht kan ontlenen. Als hij bijvoorbeeld van mening is, dat het
bestuursorgaann hem ten onrechte een vergunning heeft geweigerd, wil hij over
hett algemeen bijvoorbeeld weten of hij recht heeft op de door hem verlangde vergunning.. Hij schiet er dan niet zoveel mee op als de rechter de afwijzing van zijn
aanvraagg van deze vergunning enkel onrechtmatig oordeelt, omdat het bestuurs67..
68..
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orgaann de feiten niet zorgvuldig heeft onderzocht. Hij weet dan nog niet waar hij
aann toe is.
Hett decisiebeginsel kan zodanig worden begrepen, dat in ieder geval op de rechterr een inspanningsverplichting rust om het rechtsgeschil, zoals dat door partijen
aann hem is voorgelegd, zo definitief mogelijk te beslechten {zie paragraaf 1.4.1).
Dee rechter behoort belangrijke bezwaren van belanghebbenden daarbij niet terzijdee te leggen en op grond van dat beginsel zoveel mogelijk de materiële bezwarenn van eiser daadwerkelijk te beoordelen. Anderen spreken in dit verband ook
well van het finaliteitsbeginsel. Op grond daarvan is de rechter gehouden om, zo
mogelijk,, de materiële geschilpunten tussen partijen te beoordelen, ook ingeval
hijj een formeel voorschrift geschonden acht. 69
Menn zou zelfs kunnen stellen dat de rechter, als hij de instrumenten die hij heeft om een
geschill definitief te beslechten, onbenut laat, niet in overeenstemming met (of in de geest
van)) de eis van een redelijke termijn handelt Door zijn toedoen ontstaat immers de kans,
datt de rechtzoekende een nieuwe procedure moet gaan voeren over materiële kwesties die
-- onnodig - onbeoordeeld zijn gebleven. Zo bezien valt het finaliteitsbeginsel in verband
tee brengen met de eis van een redelijke termijn zoals vastgelegd in artikel 6 EVRM7°
Voorr een dergelijke extensieve interpretatie van het decisiebeginsel is enige steun
tee vinden in recente jurisprudentie. Er is jurisprudentie waaruit valt af te leiden,
datt de rechter niet zonder meer mag volstaan met de enkele vernietiging op formelee gronden, maar zoveel mogelijk zekerheid dient te bieden over materiële
rechtenn die partijen hebben, mits dat mogelijk is. 71
Zoo heeft bijvoorbeeld de Afdeling bestuursrechtspraak in een geval van individuele huursubsidiee bepaald, dat de rechtbank niet mocht volstaan met het ambtshalve vernietigen
vann het in rechte bestreden besluit wegens een motiveringsgebrek. Het bestuursorgaan
hadd onvoldoende aangegeven op basis van welke criteria het de omvang van het inkomen
vann de belanghebbende had vastgesteld, om de hoogte van de huursubsidie te bepalen. De
Afdelingg bestuursrechtspraak oordeelde, dat de rechtbank had behoren te onderzoeken of
zijj de rechtsgevolgen van dat besluit in stand kon laten.72 Bij het in stand laten van de
rechtsgevolgenn van het besluit voorziet de rechter in feite in de zaak en bepaalt hij ex nunc
watt het 'juiste' besluit is. Het bestuursorgaan hoeft dan niet opnieuw een besluit te
nemen. .
Voorr die extensieve interpretatie is ook steun te vinden in de wetsgeschiedenis.
Blijkenss de memorie van toeHchting bij de tweede tranche van de Awb is de wet-
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Allewijn (1998), p. 294; Neerhof (1999), p. 72.
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vann Allewijn.... te optimisch."
ABRvS 13 maart 1997, AB 1997, 386.

244

BESTUURSRECHTSPRAAK

geverr immers van mening dat een vernietiging waarmee partijen niets opschieten,, behoort te worden vermeden. 73
Hett decisiebeginsel is niet als zodanig in de jurisprudentie verwoord, maar wel in
dee literatuur als beginsel erkend. 74 De voormelde jurisprudentie valt op te vatten
alss nadere concretisering van dat beginsel.
1.4.81.4.8 Actieve rol van de rechter
Dee burger kan aanspraak maken op een actieve zorg van de overheid (actief
dienstbetoon),755 ook op die van de rechter. Actief dienstbetoon van de overheid
houdtt in, dat zij zich de belangen van rechtzoekenden aantrekt, in die zin dat zij
daarr serieus kennis van neemt en deze in haar besluitvorming betrekt. De burger
magg van de overheid verwachten dat deze uit eigen beweging de nodige kennis
vergaartt omtrent zijn belangen. Dit principe van actief dienstbetoon is in het
kaderr van de totstandkoming van de Awb erkend, wat uit de memorie van toelichtingg op die wet blijkt, namelijk uit de passages die betrekking hebben op het conceptt van de wederkerige rechtsbetrekking.
Eenn (bestuursrechtelijke) rechtsbetrekking is een door het recht beheerste relatie.7 De
wetgeverr brengt de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking in verband met de algemene
beginselenn van behoorlijk bestuur.77 Het bestuursorgaan behoort op grond daarvan rekeningg te houden met de belangen van de burger zoals deze die ervaart. De wetgever is
voortss uitgegaan van de gedachte, dat het bestuur vaak niet zonder inbreng van de burger
kann besturen, omdat het afhankelijk is van gegevens waarover de burger beschikt en van
zijnn deskundigheid. Overleg en een goede communicatie tussen burger en bestuur zijn
volgenss de memorie van toelichting op de Awb heden dan ook vanuit een oogpunt van de
wederkerigee rechtsbetrekking onontbeerlijk. Uit de desbetreffende passages uit de memoriee van toelichting valt op te maken, dat men bij de wederkerigheid van de rechtsbetrekkingg vooral dient te denken aan een goede communicatie tussen partijen.
Eenn relatie russen burger en overheid is blijkens de memorie van toelichting bij
dee Awb een 'wederkerige'. Dat behoort redelijkerwijs evenzeer te gelden voor de
relatiee tussen de rechter en rechtzoekenden. Van de rechter mag men eveneens
verwachten,, dat hij zich verdiept in de belangen van rechtzoekenden en deze
betrektt bij het nemen van zijn beslissingen. Die verwachting is dan niet gebaseerdd op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar op de algemene
beginselenn van behoorlijke rechtspraak. Deze beginselen vertonen overigens
grotee verwantschap met de beginselen van behoorlijk bestuur. 7
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Daalder e.a. (1994), p. 175.
Zie noot 70.
Scheltema (1989), p. 21: "...zal de overheid waar moeten kunnen maken dat zij werkelijk het
belangg van de burgers behartigt."; Nicolaï (1990), p. 171,178,460 e.v.
Vgl. Achterberg (1986), p. 372.
Kamerstukken II, 1989 -1989, 21 221, nr. 3, p. 11 -13.
De Waard (1987), p. 101: algemene beginselen van behoorlijke rechtspraak kunnen worden
opgevatt als stamgenoten van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
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Dee rechter behoort op grond daarvan, net als het bestuursorgaan, rekening te houden met
dee belangen van de rechtzoekende zoals deze die ervaart, alsmede met de belangen waarvoorr het bestuursorgaan opkomt. Hij dient hen op grond van het verdedigingsbeginsel te
horen.. Op grond van dat beginsel kunnen partijen er aanspraak op maken, dat de rechter
henn voldoende mogelijkheden biedt om voor hun belangen in rechte op te komen. Voor de
rechterr geldt bovendien, dat hij, om zijn taak goed te kunnen vervullen, afhankelijk is van
dee door partijen verstrekte gegevens en deskundigheid. Hij behoort hen in de gelegenheid
tee stellen om die gegevens en deskundigheid in het proces in te brengen, zodat hij daarmeee rekening kan houden bij zijn uitspraak.
1.4.99 Rechtszekerheid

Opp grond van het rechtszekerheidsbeginsel kunnen rechtssubjecten aanspraak
makenn op een rechterlijke uitspraak die hen zoveel mogelijk zekerheid biedt
omtrentt hun rechtspositie. Op grond daarvan dient een overheidsorgaan immers
zoo duidelijkheid mogelijk te bepalen, wat de rechten en plichten van burgers zijn,
alss het bevoegd is om deze vast te stellen. Dat geldt ook voor de rechter. Definitievee conflictbeslechting - dat kwam hiervoor reeds ter sprake - bevordert die
rechtszekerheid. .
Alss rechters rechtsregels verschillend uitleggen en him bevoegdheden op uiteenlopende
wijzee toepassen, gaat dat ten koste van de rechtszekerheid. Rechtzoekenden weten dan in
verminderdee mate waar zij aan toe zijn. Zo bezien valt het beginsel van rechtseenheid aan
tee merken als een afgeleide van het rechtszekerheidsbeginsel, reden waarom het eerstgenoemdee beginsel niet afzonderlijk is genoemd.
1.4.100 Snelheid

Rechtzoekendenn hebben veelal behoefte aan een uitspraak van de rechter op
kortee termijn, zodat zij zo spoedig mogelijk weten waar zij aan toe zijn. Die rechterlijkee uitspraak is veelal voor hen van belang om een bepaalde activiteit te ontplooienn of om een voor hen ongewenste activiteit van een ander te kunnen
tegenhouden.. In paragraaf 1.1.2 kwam ter sprake dat procedures nu geregeld
lang,, te lang, duren.
Iemandd die vrijstelling van een bestemmingsplan heeft gevraagd en gekregen om te kunnenn bouwen, zal bijvoorbeeld ingeval daartegen beroep is ingesteld, vaak de uitkomst van
dee rechtspraak afwachten alvorens tot bouwen over te gaan. Indien hij eerder tot bouwen
overgaatt en de vrijstelling en de bouwvergunning alsnog worden vernietigd, zijn de kosten
vann het bouwen immers voor zijn risico. Burgemeester en wethouders kunnen hem dan
verplichtenn om het illegale bouwwerk af te breken.79
Alss procedures erg lang duren, wat nu vaak het geval is, kan dat een reden zijn
voorr sommigen om van bepaalde activiteiten af te zien. Dat is ongewenst, omdat

79..

HR 29 april 1994, AB 1994, 530, m.n. F.H. van den Burg, Br. 1994, p. 773 e.v., m.n. N.SJ.
Koemann {Eigendom/Den Haag).
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vann trage rechtspraak een remmende werking op economische en sociale activiteitenn kan uitgaan.
1.55

VRAAGSTELLING

Mett dit onderzoek beoog ik na te gaan of bestuursrechtspraak zodanig valt te verbeteren,, dat zoveel mogelijk de tekortkomingen die in paragraaf 1.1.2 zijn gesignaleerd,, worden weggenomen. Daarbij komen de volgende vragen in beeld:
1..

Is de competentie van de bestuursrechter op een duidelijke en consistentee wijze afgebakend? Zo nee, hoe valt deze te verbeteren?
2.. Is de kring van beroepsgerechtigden te ruim?
3.. Bieden de bestaande bevoegdheden de rechter voldoende mogelijkhedenn om bestuursrechtelijke rechtsgeschillen efficiënt en effectief te
beslechten? ?
4.. Maakt de rechter met het oog op wat van hem idealiter zou mogen wordenn verwacht - namelijk efficiënte en effectieve rechtspraak - voldoendee gebruik van die bevoegdheden?
Dee vragen 3 en 4 hebben met name betrekking op de volgende onderwerpen:

--

-5..

dee artikelen 6:18 en 6:19 Awb;
artikell 6:22 Awb: het passeren van formele gebreken;
artikell 8:69 Awb: omvang van het te beoordelen geschil;
artikel 8:72 Awb: verscheidene typen uitspraken, in het bijzonder die tot
hett voorzien in de zaak;
artikell 8:44 Awb: de comparitie van partijen;
de toetsingsmaatstaven.
In welke mate kan bestuursrechtspraak tevens voorzien in de behoefte
vann rechtzoekenden aan het oplossen van het conflict (conflictoplossendd vermogen van rechtspraak)? Valt dat te vergroten door elementen
vann mediation in rechtspraak te integreren?

Dee vragen 1 en 2 hebben betrekking op de toegang tot de bestuursrechter. De overigee vragen hebben betrekking op andere aspecten van de inrichting van de
bestuursrechtspraak.. Die vragen staan min of meer op zichzelf en zijn in de literatuurr dan ook vaak afzonderlijk behandeld. Zij worden hier gesteld vanuit de
behoeftee om een 'compleet stelsel' van efficiënte en effectieve rechtspraak neer te
zetten.. Compleet in die zin dat niet alleen wordt bekeken, welke bestuursrechtelijkee geschillen onder de competentie van de bestuursrechter (behoren te) vallen,
maarr vervolgens ook welke mogelijkheden de rechter heeft (en zou behoren te
hebben)) om het conflict op zodanige wijze te beslechten, dat zijn uitspraak par-

80..
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tijenn voldoende zekerheid biedt omtrent hun rechtspositie en tevens zoveel
mogelijkk bijdraagt aan het oplossen van hun conflict.
Dee rechter beschikt overigens ook nog over andere bevoegdheden dan die bij vraag 4 zijn
genoemd,, die hij kan inzetten ter bevordering van een efficiënte en effectieve rechtspraak,
bijvoorbeeldd zijn bevoegdheid tot het benoemen van deskundigen. Die bevoegdheid is
echterr niet nieuw. Niet alle bevoegdheden die de rechter met het oog op dit doel kan inzetten,, zullen in dit boek aan de orde komen. Het accent ligt op de bevoegdheden die de wetgeverr van de Awb als 'een verandering en verbetering7 heeft geïntroduceerd (zie paragraaf
1.1.33 en 1.3).
Dee afweging van belangen vormt een belangrijk aspect van de besluitvorming van
hett bestuursorgaan. Bezien vanuit een oogpunt van conflictbeslechting zal bij de
rechtzoekendee geregeld behoefte bestaan aan een grondige beoordeling door de
rechterr van dit aspect van de besluitvorming. De vraag is in welke mate bestuursrechtspraakk in die behoefte voorziet en zou kunnen voorzien. Vraag 5 heeft op
dezee problematiek betrekking.
1.66

I N D E L I N G VAN HOOFDSTUKKEN

Hett object van het geschil is onderwerpp van de hoofdstukken 2 en 3. Hoofdstuk 2
heeftt betrekking op de competentie van de bestuursrechter. Uitgangspunt is, dat
dee bestuursrechter in principe van elk bestuursrechtelijk geschil kennis behoort
tee kunnen nemen. In hoofdstuk 2 komt aan de orde of het geldende recht in overeenstemmingg is met dit uitgangspunt. Het zal blijken, dat bestuursrechtelijke
geschillenn over het algemeen onder de competentie van de bestuursrechter vallen.. Dat is het gevolg van een vergaand geobjectiveerd besluitbegrip, zoals dat in
dee loop van de tijd in de jurisprudentie vorm heeft gekregen. Vooral de jurisprudentiee inzake bestuurlijke oordelen is in dit verband van belang. Voorts ga ik in
datt hoofdstuk na of de bevoegdhedenovereenkomst en de toezegging onder de
competentiee van de bestuursrechter vallen. Dat is in principe het geval, maar
veelall bestaat er vervolgens onvoldoende belang bij de mogelijkheid van rechtstreekss beroep ten aanzien van deze figuren. Enkele typen bestuursrechtelijke
geschillenn vallen daarentegen, ten onrechte, nog buiten de competentie van de
bestuursrechter. .
Bijj een behandeling van de toegang tot de bestuursrechter zal ik overigens nauwelijks
ingaann op de vraag of ook algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels onder zijn
competentiee behoren te vallen. Er is op overtuigende wijze elders betoogd, dat dit dient te
geschieden.. Ook de wetgever was die mening toegedaan, maar is op grond van beleidsmatigg gekleurde argumenten daartoe tot op heden niet overgegaan in afwijking van zijn
oorspronkelijkee bedoeling. Het invoeren van een rechtstreeks beroep tegen algemeen verbindendee voorschriften en beleidsregels zou oorspronkelijk per 1 januari 1999 geschieden,
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Vgl. Wulffraat - Van Dijk (1995), p. 278.
Bok (1991); Eijlander (1999); Polak (1999), i.h.b. p. 143 -145; Het Lam (1999).
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maarr is uiteindelijk voor onbepaalde tijd uitgesteld. 3 Uitstel van het invoeren van beroep
opp de bestuursrechter tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels lijkt
mett name ingegeven door politieke overwegingen. 4
Vervolgenss komt in hoofdstuk 2 aan de orde, dat het uit oogpunt van rechtsbeschermingg wenselijk is om beroep open te stellen op de bestuursrechter in alle
gevallenn dat sprake is van een geschil over een bestuursrechtelijke verbintenis.
Datt begrip is geschikter om de competentie af te bakenen dan het besluitbegrip.
Uitt oogpunt van effectiviteit is het wenselijk, dat de bestuursrechter zoveel mogelijkk een bestuursrechtelijk geschil definitief beslecht (zie paragraaf 1.4). Om dat te
bereikenn kan het nodig zijn, dat de rechter bevoegd is om bij zijn uitspraak met
nieuwee feiten en omstandigheden rekening te houden. Nieuw betekent in dit verband,, nieuw ten opzichte van het moment waarop het in rechte bestreden besluit
iss genomen. Deze problematiek komt in hoofdstuk 3 aan de orde. Ook dat hoofdstukk gaat over de omvang van het geschil.
Datt hoofdstuk gaat in op de mogelijkheid van een bestuursorgaan om de omvang van het
aann de rechter voorgelegde geschil gedurende de procedure te beïnvloeden door een nieuw
besluitt te nemen tijdens de procedure. Het bestuursorgaan kan dat doen om gebreken te
herstellenn of naar aanleiding van nova. De rechter dient op grond van artikel 6:19 Awb vervolgenss dat nieuwe besluit in zijn oordeel te betrekken, mits aan bepaalde voorwaarden is
voldaan.. De artikelen 6:18 en 6:19 Awb bevorderen dus een efficiënte rechtspraak. De
mogelijkhedenn die beide artikelen bieden zijn echter aan belangrijke beperkingen onderworpen.. Uit oogpunt van efficiëntie is het wenselijk, dat het bereik van beide bepalingen
wordtt verruimd. Tevens komt aan de orde of eiser nieuwe bezwaren tijdens de procedure
kann inbrengen.
Voortss behandelt hoofdstuk 3 de betekenis van het petitum en het grievenstelsel.
Beidee zijn in verband te brengen met de autonomie van eiser en de rechtsbeschermingfunctiee van de rechtspraak.
Hoofdstukk 4 brengt de kring van beroepsgerechtigden in kaart. In dat hoofdstuk
komtt mede de kwestie aan de orde of iemand die niet een beroep kan doen op
eenn rechtens beschermd belang of een hem toekomend recht, toegang tot de
rechterr behoort te hebben (relativiteitsleer). Heden komt dat soms voor door de
uitlegg die in de jurisprudentie aan het begrip belanghebbende is gegeven. De
conclusiee is, dat bij de ontvankelijkheidsvraag aan de relativiteitsleer geen,
althanss hooguit een bescheiden rol kan toekomen. Deze leer behoort daarentegen
well te worden toegepast in relatie tot de artikelen 8:69 en artikel 8:72 Awb.
Dee efficiëntie en effectiviteit van de rechtspraak zijn mede afhankelijk van de
wijzee waarop de rechter het geschil beoordeelt en de uitspraken die hij kan doen.
Voortss zijn deze afhankelijk van de bevoegdheden die hij heeft om het proces te
83..
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Kamerstukken II, 1998 - 1999, 26 077, nr. 53 t/m 53f, Stb. 1998, 738 (wet van 24 december
1998). .
Vgl. Polak (1999), p. 58.
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sturen.. Deze onderwerpen houden met elkaar verband en komen achtereenvolgenss aan de orde in de hoofdstukken 5, 6 en 7. Deze hoofdstukken behandelen
bijvoorbeeldd de grondslag van de uitspraak van de rechter (artikel 8:69 Awb), artikell 8:26 Awb, de comparitie van partijen, de toetsingsmaatstaven die de rechter
hanteertt en de typen uitspraken die hij kan doen.
Dee bestuursrechter kan zijn bevoegdheden ten behoeve van het definitief
beslechtenn van een rechtsgeschil beter benutten dan hij doet. Voorstellen daartoe
komenn aan bod in hoofdstuk 8. Daarmee is nog niet gezegd, dat de rechter het in
zijnn vermogen heeft om structureel conflicten die aan hem zijn voorgelegd zodanigg te beslechten dat daarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de belangenn van alle partijen. Het conflictoplossend vermogen van rechtspraak is in
zoverree beperkt. In hoofdstuk 9 ga ik na of door integratie van bepaalde aspecten
vann mediation in de bestuursrechtspraak het conflictoplossend vermogen van
rechtspraakk op aanvaardbare wijze valt te verruimen (één spoor). Daartoe geeft
datt hoofdstuk een uitgebreide omschrijving van deze moderne vorm van oplossenn van conflicten. De conclusie is, dat het conflictoplossend vermogen van rechtspraakk maar in beperkte mate valt te verbeteren door technieken die zijn ontleend
aann de mediation, daarin te integreren. Wel valt door die integratie te bevorderen,
datt de bestuursrechter vaker dan nu het geval is rechtsgeschillen definitief
beslecht. .
Mediationn kan daarentegen soms naast en in aanvulling op rechtspraak,
afhankelijkk van het type conflict, een goede functie ter oplossing van conflicten
vervullenn (twee sporen).
Hoofdstukk 10 bevat een samenvatting en aanbevelingen.
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2.1.12.1.1 Een ruime en heldere competentieqfbakening gewenst
Wenselijkk is, dat een rechtzoekende bij de bestuursrechter kan opkomen tegen
elkee (vermeende) schending van zijn rechten of rechtens beschermde belangen
doorr een bestuursorgaan. Aangezien bestuursrechtspraak als primaire functie
heeftt om zijn rechtspositie te beschermen tegen onrechtmatig handelen van
bestuursorganen,, lijkt dit streven legitiem (paragraaf 1.3).
Hierbijj ga ik uit van de gedachte dat de bestuursrechter de meest aangewezenn rechter lijkt voor het beslechten van bestuursrechtelijke geschillen, dat wil
zeggenn geschillen over rechten en plichten die een bestuursorgaan en een
belanghebbendee jegens elkaar hebben. Een reden daarvoor is zijn veronderstelde
deskundigheidd ten aanzien van bestuursrechtelijke vraagstukken. 5
Ookk de leer van de formele rechtskracht, voor zover deze toepassing vindt ter verdeling van
dee rechtsmacht tussen de civiele rechter en de bestuursrechter, gaat uit van de gedachte
datt de bestuursrechter de eerst aangewezen rechter is om bestuursrechtelijke geschillen te
beoordelen. .
Eenn ander argument waarom het wenselijk is om alle bestuursrechtelijke geschillenn zoveel mogelijk onder de competentie van de bestuursrechter te brengen, is
datt de bestuursrechtelijke procedure over het algemeen een lagere drempel kent
dann de civiele procedure.
Ditt is mede een gevolg van het feit, dat de bestuursrechtspraak een minder geformaliseerd
karakterr heeft dan de civiele rechtspraak, anders dan de civiele rechtspraak zeer ruime toegangg biedt aan derde-belanghebbenden, en de kosten die aan de bestuursrechtspraak zijn
verbondenn veelal verhoudingsgewijs beperkter zijn dan die verbonden zijn aan de civiele
rechtspraak.. 7 De griffierechten zijn voor bestuursrechtspraak bijvoorbeeld vaak veel lager
dann die voor de civiele procedure.88 Bovendien veroordeelt de bestuursrechter, anders dan
dee civiele rechter, over het algemeen de belanghebbende die in het ongelijk wordt gesteld,
niett tot het betalen van de proceskosten van de wederpartij.8^ De bestuursrechter echter
zall hem in principe alleen in de proceskosten veroordelen, wanneer de laatstgenoemde
misbruikk heeft gemaakt van zijn recht van beroep, ofschoon de wetgever niet heeft willen
85..
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Zie voor dit argument inzake specialisatie: Polak (1999), p. 9 en 131 e.v.
Zie HR 16 mei 1986, AB 1986, 573, m.n. F.H van de Burg, NJ 1986, 723 m.n. M. Scheltema
(Heesch/Vann den Akker).
Simon (1993b), p. 141; zie voor een vergelijking van beide procedures: Kobussen (1991),
p.. 187 - 215, i.h.b. p. 214 en 215.
Art. 8:41 Awb en Vademecum Advocatuur, Wet- & regelgeving, 2000, p. 487 e.v.
Een voorbeeld van een uitzondering: Vz. ABRvS 13 september 1999, JB 1999, 268 (misbruik
vann procesrecht).
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uitsluiten,, dat er ook andere gevallen denkbaar zijn waarin het alleszins redelijk is om de
belanghebbendee in de kosten te veroordelen90 (toegang tot de rechter in ruime zin en
betaalbaree rechtspraak, zie paragraaf 1.4).
Dee gedachte dat de competentie van de bestuursrechter ruim en eenvoudig geformuleerdd dient te zijn, vindt men terug in de wetsgeschiedenis. Blijkens de wetsgeschiedeniss heeft de wetgever met het invoeren van Hoofdstuk 8 van de Awb
beoogdd het verbrokkelde, ondoorzichtige en ontoegankelijke stelsel van bestuursrechtelijkee rechtsbescherming dat voorheen bestond, aanmerkelijk te vereenvoudigen.. Zijn streven daarbij was, dat er uiteindelijk 'één adres' kwam waartoe de
rechtzoekendee zich kon wenden met een 'bestuursrechtelijk geschil'. De wetgever
beschouwdee het invoeren van het nieuwe bestuursprocesrecht, inclusief het
besluitbegripp ter afbakening van de competentie van de bestuursrechter, als een
stapp op weg naar dat doel. 91
2.1.22

De praktijk is (soms) anders

Nuu is het nog zo, dat een deel van de bestuursrechtelijke geschillen tot de competentiee van de civiele rechter blijkt te behoren en dat de competentieafbakening
niett logisch en helder is. De volgende voorbeelden beogen dat te illustreren.
Somss beschouwt de bestuursrechter de mededeling van burgemeester en wethouders,, dat een bouwvergunning nodig is, als een besluit.
Datt was bijvoorbeeld het geval in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van
155 september 1997.92 De geadresseerde en burgemeester en wethouders verschilden in
diee zaak van mening over de vraag of sprake was van een vergunningplichtig bouwwerk.
Inn andere gevallen beschouwt de bestuursrechter dergelijke mededelingen daarentegenn als feitelijke handelingen, waardoor deze niet appellabel zijn. Het
oordeell van de Minister van VROM over de kwestie of een bepaalde stof een afvalstofwas,, leverde bijvoorbeeld volgens de bestuursrechter niet een besluit of een
daaraann gelijk te stellen beslissing op. 93 Beide kwalificaties - 'het is een bouwvergunningplichtigg bouwwerk' en 'het is een afvalstof - waren voor de desbetreffendee rechtzoekende bepalend, of hij de door hem gewenste handeling zonder
meerr mocht verrichten, of dat hij daarvoor over een vergunning diende te
90..
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92..
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Kamerstukken II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 152.
Kamerstukken II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 23.
ARRvS 15 september 1997, JB 1997, 252, m.n. E.C.H, van der Linden, AB 1998,8, m.n. P.J.J.
vann Buuren; zie ook: Vz. ARRvS 19 maart 1993, AB 1993, 563, m.n. P.J.J. van Buuren; ABRvS
11 april 1996, AB 1996, 291, m.n. P.J.J. van Buuren, Br. 1993, p. 602, m.n. J.W. Weerkan: mededelingg dat een bouwvergunning is vereist, is een beschikking.
Impliciet:: ABRvS 20 november 1999, AB 1999, 82, m.n. F.C.M.A. Michiels: in deze zaak vat
dee bestuursrechter het bestuurlijk oordeel op als een besluit zonder aan te geven op grond
waarvan;; ARRvS 18 november 1998, RAwb 1999, nr. 39, m.n. F.C.M.A. Michiels.
Anders:: ABRvS 16 oktober 1997, AB 1997, 438 en 439, m.n. G.T.J.M. Jurgens; ABRvS
288 december 1995, Gst. 1998 (7069), nr. 1 en 4; ABRvS 21 juli 1997, Gst. 1998 (7069), nr. 7.
ABRvS 22 januari 1998, JB 1998, 54.
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beschikken.. Deze voorbeelden roepen de vraag op waarom de rechter de ene
mededelingg wel en de andere mededeling niet als een besluit aanmerkt.
Dee beslissing van een bestuursorgaan om te gedogen is volgens de jurisprudentie
eenn besluit. De weigering van een bestuursorgaan om een illegale situatie te
gedogenn levert daarentegen over het algemeen geen besluit of een daaraan gelijk
tee stellen handeling 94 op, maar soms toch weer wel, namelijk als het bestuursorgaann beleidsregels heeft vastgesteld met betrekking tot gedogen. 95 Deze cesuur
iss voor rechtzoekenden niet logisch. Vanuit de positie van belanghebbenden
gezienn gaat het hierbij immers om een zelfde soort problematiek, namelijk die
vann het bestuursrechtelijk handhaven.
Dee uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 5 juli 1999 is illustratief voor de
complexiteitt van de jurisprudentie inzake gedogen.9 In de daarin aan de orde zijnde zaak
hadd het bestuursorgaan een gedoogverklaring afgegeven. Die verklaring leverde een
besluitt op. Vervolgens had dat orgaan bij zijn besluit op het bezwaarschrift die verklaring
herroepenn en alsnog de aanvraag daarvan afgewezen. Men zou zeggen dat het herroepen
vann dit primaire besluit eveneens een besluit oplevert, omdat die beslissing een recht van
eenn belanghebbende ongedaan maakt. Dat was volgens de rechter echter niet het geval.
Datt bleek toen de geadresseerde van de beslissing van het bestuursorgaan op het bezwaarschriftt in beroep ging. Vervolgens werd er hoger beroep ingesteld. Omdat het bestuursorgaann op bezwaar de gedoogverklaring alsnog had geweigerd, was de Afdeling
bestuursrechtspraakk van oordeel, dat de rechtbank het beroep van de geadresseerde nietontvankelijkk had behoren te verklaren, wat de rechtbank had nagelaten. De weigering van
eenn gedoogverklaring was volgens de Afdeling bestuursrechtspraak immers geen
besluit.97 7
Ookk de jurisprudentie inzake zuivere schadebesluiten is soms, beoordeeld vanuit
dee positie van de rechtzoekende, niet duidelijk en inconsistent. Degene die een
bestuursorgaann vraagt om een vergoeding van de schade die hij heeft geleden ten
gevolgee van handelen van dat bestuursorgaan, zal immers in het ene geval beroep
kunnenn instellen bij de bestuursrechter, als het bestuursorgaan hem die schadevergoedingg weigert. In een ander geval kan hij zich uitsluitend tot de civiele rechterr wenden.
Stell dat iemand, ik noem hem Bos, overweegt om een stuk grond te kopen om daarop een
woningg te bouwen. Bos informeert bij burgemeester en wethouders van de desbetreffende
94..
95..
96..
97..

ABRvS 5 juli 1999, AB 1999, 280, m.n. M. Schreuder-Vlasblom.
ABRvS 22 juli 1999, AB 1999, 340, m.n. F.C.M.A. Michiels; ABRvS 31 juli 2000, BA oktober
2000,, p. 20.
ABRvS 5 juli 1999, JB 1999,199, m.n. F.A.M. Stroink.
Hiermee lijkt een nuancering te zijn aangebracht in de jurisprudentie, waarbij is bepaald dat
eenn besluit op een bezwaarschrift per definitie een besluit oplevert; zie daarover bijv. ABRvS
177 augustus 1995, Br. 1995, p. 846 e.v. en CRvB 27 augustus 1996, JB 1996, 233, m.n. A.R.
Neerhof. .
Ziee voor kritiek op deze uitspraak: Klap & Van Ommeren (1999), p. 221: er dient een onderscheidd te worden gemaakt tussen de weigering van een gedoogverklaring, die over het algemeenn geen besluit oplevert, en de intrekking van deze verklaring, die in casu wel als een
besluitt had behoren te worden aangemerkt.
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gemeentee of dat kan. Een ambtenaar deelt Bos vervolgens namens burgemeester en wethouderss mee, dat hij daarvoor een bouwvergunning kan verkrijgen. Nadat Bos het perceel
heeftt gekocht, verneemt hij van dezelfde ambtenaar, dat deze informatie niet klopt, omdat
volgenss het ter plaatse geldende bestemmingsplan geen woning mag worden gebouwd op
datt perceel. Hij verkoopt vervolgens de grond door aan Zegers. Zegers vraagt een bouwvergunningg aan, alsmede een vrijstelling van het bestemmingsplan, die nodig is voor het verlenenn van de bouwvergunning. Zegers verkrijgt beide. Bos voelt zich beetgenomen en
verzoektt burgemeester en wethouders de door hem geleden schade te vergoeden. Achteraf
gezienn had hij een veel hogere prijs voor het verkochte perceel kunnen ontvangen. Als burgemeesterr en wethouders weigeren om de schade van Bos te vergoeden, kan Bos deze
beslissingg blijkens de jurisprudentie alleen bij de civiele rechter aanvechten. 9 Er geldt
echterr een uitzondering. Hij kan wel bij de bestuursrechter terecht, indien de beslissing
vann dat bestuursorgaan over de schadevergoeding gebaseerd is op een beleidsregel."
Dezee casus wordt aangepast. Bos verneemt van gemeentewege, dat hij op het onderhavige
perceell mag bouwen. De voormelde ambtenaar komt ook nu weer op die mededeling
terugg en meldt Bos, dat hij de bouwvergunning niet zal verkrijgen. Bos vraagt de vergunningg toch aan, alsmede de daarvoor vereiste vrijstelling van het bestemmingsplan. Burgemeesterr en wethouders beslissen vervolgens negatief op zijn aanvraag. Bos is een
doorzetterr en maakt bezwaar, maar burgemeester en wethouders blijven bij hun besluit.
Boss gaat vervolgens in beroep bij de bestuursrechter, die hem uiteindelijk gelijk geeft. De
rechterr beslist, dat burgemeester en wethouders hem de vrijstelling van het bestemmingsplann en de bouwvergunning hadden moeten verlenen, omdat zij dat ook in vergelijkbare
gevallenn hebben gedaan, hun beleid daarover niet is gewijzigd, en het streekplan zich daartegenn niet verzet. Bos heeft intussen schade geleden, omdat een verkoop van dat perceel
tegenn een aantrekkelijke prijs ten gevolge van de negatieve beslissing van burgemeester en
wethouderss niet is doorgegaan. Daarom verzoekt Bos hun de schade die hij heeft geleden,
tee vergoeden. Burgemeester en wethouders weigeren dat, wat een zuiver schadebesluit
oplevert.. Bos kan nu wel tegen hun weigering van de schadevergoeding beroep instellen
bijj de bestuursrechter, in tegenstelling tot het vorige voorbeeld. Dat is opmerkelijk. Vanuit
dee positie van Bos gezien lijkt iedere logica te ontbreken. In beide gevallen wil hij immers
bouwen,, zeggen burgemeester en wethouders, dat dit niet mag, en verzoekt Bos hen vervolgenss om de schade te vergoeden die hij heeft geleden. Van gemeentewege is hem vervolgenss ten onrechte medegedeeld, dat hij niet kon bouwen. Bij welke rechter hij
uiteindelijkk in beroep kan gaan, lijkt een kwestie van karakter slikt hij de informatie van
gemeentewegee voor zoete koek of niet. 100
Hett komt voor dat ter zake van bepaalde beslissingen zowel de civiele rechter als de
bestuursrechterr zich competent acht. Dit was bijvoorbeeld aan de orde in de jurisprudentie
overr de zaak 'De Pina/Helmond'. Die jurisprudentie vormde een belangrijk 'keerpunt'
voorr de zogenoemde tweewegenleer. Het volgende was het geval. De Pina en haar familie
haddenn met woonwagens en een aantal bedrijfswagens een plaats ingenomen op het
gemeentelijkee kermisoverwinteringsterrein zonder dat de eigenaresse, in casu de
gemeentee Helmond, daartoe toestemming had gegeven. De gemeente beval de familie het
terreinn te ontruimen en vorderde vervolgens in kort geding (civiele procedure} uit hoofde
98..
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ABRvS 19 juni 2000, AB 2000, 399, m.n. A. van Hall; ABRvS 15 januari 1998, JB 1998, 36,
m.n.. E.C.H, van der Linden.
Vuscan (2000), p. 131.
Vuscan (2000), p. 131: tenzij inzake schadevergoeding of nadeelcompensatie een beleidsregel
bestaat. .
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vann haar eigendomsbevoegdheid ontruiming, nadat de familie aan haar sommatie geen
gevolgg had gegeven. De civiele rechter achtte zich bevoegd (formeel en materieel) om kenniss te nemen van het geschil over de gemeentelijke sommatie. De Pina volgde tegelijkertijdd een andere weg, namelijk de publiekrechtelijke. Zij was van mening, dat een
sommatiee tot het verwijderen van de woonwagens alleen uit hoofde van artikel 61 Woonwagenwett kon worden gegeven. In casu zou deze bepaling zijn geschonden. Zij tekende
bezwaarr aan tegen het voormelde bevel van gemeentewege en vroeg de Voorzitter van de
Afdelingg rechtspraak om schorsing van deze sommatie. De Voorzitter sanctioneerde haar
redeneringg en beschouwde de brief van de gemeente waarin zij de familie De Pina sommeerdee om tot ontruiming over te gaan in samenhang met haar dagvaarding als een
beschikkingg ex artikel 61 Woonwagenwet. De Pina kreeg uiteindelijk inhoudelijk gelijk van
beidee rechters, de bestuursrechter en de civiele rechter (in hoogste instantie). Er zou
sprakee zijn van een onaanvaardbare doorkruising van de Woonwagenwet, oftewel van
strijdd met die wet. Maar daar gaat het hier niet om. Wat in dit verband vooral van belang is,
iss dat de bestuursrechter de onderhavige sommatie opvat als een beschikking, én dat ook
dee civiele rechter zich bevoegd acht om van het onderhavige geschil kennis te nemen. Het
iss dus mogelijk, dat een bepaalde beslissing van overheidswege zowel een publiekrechtelijkk als een privaatrechtelijk karakter heeft.101
Dee rechtsbescherming die beide rechters in dat geval bieden, lijkt optimaal in die zin, dat
zekerr is gesteld dat de rechtzoekende (ook) toegang tot de bestuursrechter heeft, en de
civielee rechter zich (uiteindelijk) aansluit bij het oordeel van de bestuursrechter. Bezwaarlijkk is echter, dat voor de rechtzoekende nu onduidelijk is of hij in andere gevallen die lijkenn op het geval van de familie De Pina, beroep kan instellen bij de bestuursrechter en zo
ja,, op grond waarvan. Het ging in het geval van De Pina/Helmond om een overheid die
pretendeertt een eigendomsrecht uit te oefenen. Zij oefent dit recht in feite uit ter behartigingg van een algemeen belang waarvoor een bijzondere wet publiekrechtelijke bevoegdhedenn had toegekend. Naar aanleiding van de lotgevallen van de familie De Pina zou men
zichh bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen of de rechtzoekende 'burger' ook beroep had
kunnenn instellen bij de bestuursrechter in het geschil dat heeft geleid tot het zogeheten
Windmill-arrest.. In dat arrest is sprake van een geschil met de overheid over het betalen
vann geld voor het lozen van afvalstoffen. De Staat vroeg daarvoor een vergoeding uit hoofde
vann zijn eigendomsbevoegdheid. Daarover ontstond toen een geschil dat ter beslechting
aann de civiele rechter werd voorgelegd. De mogelijkheid van een heffing voor het lozen van
afvall was in een bijzondere wet geregeld, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. In
hethet Windmill-arrest ging het dus om een problematiek die vergelijkbaar is met die in de
zaakk De Pina/Helmond.102
Stell dat de gemeenteraad beslist, dat een bepaalde straat alleen nog door voetgangers en
fietserss gebruikt mag worden, met uitzondering van bepaalde tijden. Daartoe kan de
gemeenteraadd verkeersverboden uitvaardigen, alsmede beslissen, dat palen en een andere
bestratingg zullen worden aangebracht. Betrokken bewoners en winkeliers zullen dit pakkett van maatregelen waarschijnlijk als één geheel beschouwen. Indien zij het niet eens
zijnn met de gewijzigde verkeersbestemming van de straat, zullen zij heden echter genoodzaaktt zijn om deze maatregelen afzonderlijk aan te vechten bij verschillende rechters. Voor
dee verkeersbesluiten geldt dat beroep op de bestuursrechter openstaat.103 Wat betreft de
101..
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HR 9 juli 1990, AA 1990, p. 840 - 845, m.n. Th.G. Drupsteen: hij gaat in zijn noot ook in op de
uitspraakk van de voorzitter van de Afdeling rechtspraak (Vz. ARRvS 23 november 1987, AB
1989,, 332, m.n. B.W.M, de Waard).
HR 26 januari 1990, AB 1990, 408, m.n. G.P. Kleijn, NJ1991, 393.
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overigee maatregelen, die feitelijk van aard zijn, staat de weg open naar de civiele rechter.
Gezienn vanuit de positie van belanghebbenden ligt deze competentieverdeling niet voor de
hand.. Waar het de tegenstanders van de verkeersmaatregelen immers om gaat, is dat de
straatt openblijft voor het overige verkeer. Voor hen bestaat er in dat verband geen verschil
tussenn de verkeersbesluiten en de feitelijke maatregelen. Deze bewoners zullen het geschil
ongeachtt of dat betrekking heeft op de verkeersbesluiten dan wel op de feitelijke verkeersmaatregelen,, als 'publiekrechtelijk' van aard beschouwen. Beide type maatregelen vinden
immerss plaats ter behartiging van een bepaald publiek belang.
Dee wetgever had met het invoeren van artikel 8:1, eerste lid, Awb de bedoeling
omm de competentie van de bestuursrechter te verruimen. De rechter heeft vervolgenss zelf die competentie nog verder opgerekt door het besluitbegrip zeer extensieff te interpreteren. De begrippen rechtshandeling en publiekrechtelijke
bevoegdheidd - elementen van het besluitbegrip - zijn daardoor zodanig opgerekt,
datt in feite geen grens meer valt te trekken tussen 'echte' rechtshandelingen en
anderee beslissingen van bestuursorganen, meer feitelijk van aard, die ook van
belangg zijn voor de rechtspositie van belanghebbenden. Die extensieve interpretatiee heeft als nadeel, dat dit weer aanleiding is geweest voor een nieuwe eindeloze
discussiee over de competentie van de bestuursrechter. De rechter moet in die discussiee op zijn beurt weer duidelijkheid scheppen en zo blijft de competentieafbakeningg de gemoederen bezig houden.
Bijj de civiele rechter kan men terecht, als men stelt dat men een bepaalde vordering kan
ontlenenn aan het vermogensrecht. De rechter acht zich dan bevoegd en eiser in principe
ontvankelijk,, tenzij een andere rechtsgang openstaat of, heel kort weergegeven, blijkt dat
eiserr (anderszins) geen belang heeft bij een civielrechtelijk vonnis. In bestuursrechtspraak
iss het echter onvoldoende, dat een appellant stelt, dat het bestuursorgaan een hem toekomendd recht heeft: geschonden. Er dient sprake te zijn van een geschil over een besluit.
Jurisprudentiee over de ontvankelijkheidskwestie is in civilibus in vergelijking met het
bestuursrechtt beperkt.
Tenn gevolge van het feit dat de competentie van de bestuursrechter nog steeds op
bepaaldee punten onlogisch en onduidelijk is afgebakend, is een belanghebbende
somss genoodzaakt om jarenlang te procederen over de vraag of sprake is van een
besluit,, en gaat de uitspraak van de bestuursrechter uiteindelijk alleen daarover.1044 De rechter komt dan niet toe aan een beoordeling van de rechtmatigheid
vann de door de belanghebbende bestreden overheidshandeling, terwijl het
bestuursrechtelijkk geschil, bezien vanuit de beleving van rechtzoekende, over het
algemeenn (primair) daarop betrekking zal hebben. Dit leidt tot trage rechtspraak,
inefficiëntiee en rechtsonzekerheid, wat op gespannen voet staat met de in paragraaff 1.4.1 genoemde randvoorwaarden.
103..
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Artikel 20 Wegenverkeerswet.
Bijv. CRvB 17 december 1998, AB 1999, 76: de beslissing was genomen op 19 augustus 1996.
Uiteindelijkk werd de in rechte bestreden beslissing niet als een besluit aangemerkt; zie ook
ABRvSS 5 juli 1999, AB 1999, 280, m.n. M. Schreuder-Vlasblom: een weigering om te gedogen
werdd uiteindelijk in hoger beroep niet als een besluit aangemerkt; zie verder de jurisprudentiee inzake zuivere schadebesluiten; zie ook ABRvS, 30 maart 1999, AB 2000,10, m.n. G.T.J.M.
Jurgens. .
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Ten slotte

Inn dit hoofdstuk staat de vraag centraal of niet op een betrekkelijk eenvoudige
wijzee - zonder al te veel af te wijken van het bestaande rechtssysteem - een meer
bevredigendee competentieafbakening van de bestuursrechter valt te bereiken.
Uitgangspuntt behoort te zijn, dat zoveel mogelijk alle bestuursrechtelijke geschillenn daaronder vallen, en dat niet meer eindeloos gediscussieerd hoeft te worden
overr het feit of doen of nalaten van een bestuursorgaan een publiekrechtelijke
rechtshandelingg oplevert (of een daaraan gelijk te stellen handeling). Deze competentieafbakeningg is wenselijk uit oogpunt van efficiëntie, op grond van overwegingenn van snelheid van rechtspraak en op grond van het beginsel van toegang
tott de rechter.
Indienn bestuursrechtelijke geschillen zoveel mogelijk bij de bestuursrechterr worden ondergebracht, draagt dit bovendien bij aan eenheid binnen de rechtspraak,, wat de rechtszekerheid ten goede komt.
Hett voormelde argument van rechtseenheid is overigens weinig krachtig, zolang nog verscheidenee (hogere) bestuursrechters naast elkaar bestaan. Er zijn vijf verschillende hoogstee rechters, met als gevolg dat de rechtseenheid binnen het bestuursrecht onvoldoende is
verzekerd.. De Afdeling bestuursrechtspraak en de Centrale Raad van Beroep lijken bijvoorbeeldd van mening te verschillen over de mate waarin partijen in hoger beroep nieuwe
feiten,, argumenten en bewijs naar voren kunnen brengen.105
Inn dit hoofdstuk bespreek ik eerst het begrip 'bestuursrechtelijk geschiT. Vervolgenss ga ik na, welke bestuursrechtelijke geschillen nuu nog buiten de competentie
vann de bestuursrechter vallen. Ten slotte bespreek ik hoe die geschillen alsnog op
eenn zo eenvoudig mogelijke wijze daaronder zijn te brengen.
2.22

BESTUURSRECHTELIJK GESCHIL

2.2.12.2.1 Inleiding

Onderr een bestuursrechtelijk geschil wordt in dit boek verstaan, elk geschil dat
gaatt over rechten en plichten die een bestuursorgaan en een belanghebbende
jegenss elkaar hebben. Van zo'n soort geschil is sprake, als de belanghebbende
meentt recht te hebben op een bepaald handelen of nalaten van dat bestuursorgaan,, maar het bestuursorgaan daartoe niet overgaat. Een bestuursrechtehjk
geschill heeft vaak betrekking op de vraag of een bestuursorgaan rechtens het
juistee besluit heeft genomen, dan wel op de vraag of het een bepaald besluit dient
tee nemen.
Inn geval van beroep op de bestuursrechter zal de rechtzoekende over het algemeen daaroverr een oordeel verlangen. Zo zal een aanvrager van een vergunning die de daaraan
verbondenn voorschriften aanvecht, van de bestuursrechter willen vernemen of het
bestuursorgaann deze vergunningsvoorschriften had mogen opnemen, en zo nee, welke
105..

Keuzen voor de bestuursrechtspraak (2001), p. 22; zie ook Bruining (2001).
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dann wel. Als een uitkeringsgerechtigde bijvoorbeeld de aan hem toegekende uitkering te
laagg vindt en het conflict daarover vervolgens aan de rechter voorlegt, heeft hij behoefte
aann een uitspraak van de rechter die hem zekerheid biedt over de hoogte van de uitkering
waaropp hij recht heeft. Ook een bestuursorgaan zal in bepaalde gevallen van de rechter willenn vernemen welk besluit rechtens het 'juiste' is, zodat het weet waar het aan toe is voor
hett desbetreffende geval en eventueel gelijksoortige in de toekomst te beslissen gevallen.
Eenn bestuursrechtelijk geschil kan ook over iets anders gaan dan de inhoud van
eenn bepaald besluit. Het kan zich bijvoorbeeld beperken tot de vraag of een
bestuursorgaann verplicht is om een bepaald onderzoek te verrichten dan wel of
hett een bepaalde procedure moet volgen bij het voorbereiden van zijn besluit.
Hett zal in volgende paragrafen blijken, dat een bestuursrechtelijk geschil veelal op een of
anderee manier tot een besluit valt te herleiden, mede dankzij de zeer extensieve interpretatiee door de rechter van het besluitbegrip. Die interpretatie is echter ten koste gegaan van
eenn 'logische en heldere' begripsbepaling.
Vann een publiekrechtelijk feitelijk handelen is bijvoorbeeld sprake, als een toezichthouder
opp grond van artikel 5:18 Awb monsters neemt. Die toezichthouder mag dat alleen doen
zonderr toestemming van de 'gecontroleerde' op grond van een bijzondere wettelijke bepaling.. Hij doet dat uit hoofde van een specifieke bevoegdheid in die zin dat alleen hij deze,
mett uitzondering van alle andere 'personen', mag uitoefenen. Het gaat hier dus om een
publiekrechtelijkee handeling.
Tweee dingen vallen meteen op met betrekking tot wat een bestuursrechtelijk
geschill is:
éénn van de partijen is in ieder geval een bestuursorgaan; en
dee rechtzoekende meent aanspraak te maken op een bepaald doen of nalaten
vann het bestuursorgaan.
Dezee twee elementen zal ik hierna verder analyseren, waarbij met name de kenmerkenn van dat doen of nalaten aan de orde komen.
2.2.22.2.2 Het bestuursorgaan als handelend subject
Eenn bestuursrechtelijk geschil heeft in ieder geval betrekking op een handelen of
nalatenn 'van een bestuursorgaan'. Gaat het geschil daarentegen over een handeling
vann de publiekrechtelijke rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort, dan
iss geen sprake van een bestuursrechtelijk geschil. Op grond van dit onderscheid
valtt een conflict over een beslissing van burgemeester en wethouders om iemand
eenn standplaatsvergunning te verlenen als een bestuursrechtelijk geschil aan te
merken.. Een conflict over een beslissing van het gemeentebestuur tot het aangaann of het uitvoeren van een erfpachtovereenkomst is daarentegen niet
bestuursrechtelijkk van aard, omdat het gemeentebestuur die beslissing neemt
voorvoor de gemeente. Vermogensrechtelijke handelingen kunnen immers alleen door
eenn rechtspersoon en niet door bestuursorganen worden verricht. De reden daarvoorr is dat een eigendomsrecht en andere zakelijke rechten slechts aan natuur-
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lijkee personen en rechtspersonen kunnen toekomen. 106 Toch is dit onderscheid
blijkenss de hierna te bespreken wetsgeschiedenis minder duidelijk dan het lijkt.
Ditt onderscheid tussen een handeling van een bestuursorgaan en die van een
publiekrechtelijkee rechtspersoon leidt vervolgens tot de vraag hoe moet worden
nagegaann door wie de desbetreffende handeling is verricht. Anders gezegd, hoe
moett men nagaan of een bestuursorgaan een 'eigerf bevoegdheid uitoefent, dan
well een bevoegdheid namens de publiekrechtelijke rechtspersoon waarvan het
deell uitmaakt?
Vaakk lijkt dat duidelijk, namelijk als een wettelijk voorschrift een bepaalde
bevoegdheid,1077 een bepaald recht of een bepaalde plicht uitdrukkelijk aan een
bestuursorgaann toekent. Maar soms kent een wettelijk voorschrift een bevoegdheidd toe aan een bestuursorgaan en wordt de uitoefening daarvan uiteindelijk
tochh tot het privaatrecht gerekend. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de bevoegdheidd van de burgemeester om de gemeente in en buiten rechte te vertegenwoordigen. 1088 Op grond van die bevoegdheid tekent de burgemeester bijvoorbeeld
erfpachtovereenkomstenn namens de gemeente.
Dee beslissing van de gemeenteraad dat de gemeente bepaalde onroerende zaken zal verkopen,, is volgens de wetgever een beslissing van de gemeenteraad en niet van de gemeente.
Dee gemeenteraad neemt die beslissing op basis van artikel 147, tweede lid, Gemeentewet.
Indienn men uitsluitend het criterium van de persoon die de handeling verricht toepast, valt
eenn conflict over deze beslissing als een bestuursrechtelijk geschil aan te merken. In de
memoriee van toelichting op Hoofdstuk 8 van de Awb wordt een dergelijke beslissing uitdrukkelijkk als een 'besluif aangemerkt. Het gaat om een besluit ter voorbereiding van een
privaatrechtelijkee handeling. De wetgever geeft daarbij het voorbeeld van de gemeenteraad
diee een beslissing neemt om een geldlening aann te gaan.
Dee wetgever heeft vervolgens dergelijke voorbereidingsbesluiten buiten de competentiee van de bestuursrechter willen houden,
"omdatt het omslagpunt waarbij de rechterlijke competentie overgaat van de admini-stratievee naar de burgerlijke rechter soms moeilijk te traceren zal zijn. Daarbij komt,
datt het ook overigens weinig gelukkig is als twee rechters kunnen worden betrokken
inn de beoordeling van eenzelfde besluitvormingsketen." 109

Anderenn zijn daarentegen van mening, dat beslissingen die een bestuursorgaan ter voorbereidingg van een privaatrechtelijke handeling neemt, privaatrechtelijk van aard zijn. n o
Dee gemeenteraad zou immers bij zijn beslissing tot verkoop van onroerend goed niet een
exclusievee bevoegdheid uitoefenen. Kennelijk hanteren zij een ander criterium om een

106..
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Art. 2:5 BW stelt rechtspersonen gelijk met natuurlijke personen voor het toepassen van het
vermogensrechtt Bestuursorganen worden in dat artikel niet genoemd.
Het begrip bevoegdheid wordt hier in enge zin gebruikt; zie voor een omschrijving van het
begripp bevoegdheid in ruime zin paragraaf 2.2.3.
Art. 171 Gemw.
Kamerstukken II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 100 en 101; zie Tak (1997), p. 297.
Anders Nicolaï e.a. (1997), p. 639.
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bestuursrechtelijkee van een privaatrechtelijke handeling te onderscheiden dan de wetgever. .
2.2.33

Handeling ter behartiging van een specifiek algemeen belang

Algemeen Algemeen
Waarr het naar mijn oordeel uiteindelijk om gaat, is of het geschil gaat over handelingg van een bestuursorgaan ter behartiging van een specifiek algemeen belang.
Ditt criterium is ontleend aan het specialiteitsbeginsel. Dat beginsel ligt aan het bestuursrechtt ten grondslag en niet aan het privaatrecht.m
Hett specialiteitsbeginsel heeft hier een tweeledige betekenis. In de eerste plaats heeft het
dee betekenis, dat bevoegdheden van overheidsorganen dienen te worden 'beperkt' (beginsell van behoorlijke wetgeving). In de tweede plaats heeft het specialiteitsbeginsel de betekenis,, dat overheidsorganen zich vervolgens aan die beperking dienen te houden (beginsel
vann behoorlijk bestuur).112 Dat betekent, dat het zijn bevoegdheid alleen met het oog op
hethet algemene belang mag uitoefenen dat bescherming heeft gevonden in de van toepassingg zijnde wettelijke voorschriften. Deze plicht is verwoord in artikel 3:3 Awb (verbod van
détournementt de pouvoir). Het specialiteitsbeginsel geldt daarentegen niet voor het privaatrecht. .
Aann de, in het bestuursrecht veronderstelde, inherente beperktheid van bevoegdhedenn van bestuursorganen ligt de gedachte ten grondslag, dat een overheidsorgaann onbekwaam is om handelingen te verrichten die bepalend zijn voor de
rechtspositiee van anderen, tenzij dat overheidsorgaan uitdrukkelijk is 'gemachtigd'' om die handelingen te verrichten. Er dient met andere woorden een
specifiekee bevoegdheidsgrondslag aanwijsbaar te zijn. Die publiekrechtelijke
bevoegdhedenn worden vervolgens geacht dienstbaar te zijn aan die nader gespecificeerdeficeerde algemene belangen.
Privaatrechtelijkee bevoegdheden voldoen niet aan dat criterium.113 Een
persoonn mag privaatrechtelijke bevoegdheden uitoefenen met het oog op door
hemm zelfgekozen doeleinden. Dat geldt in principe ook voor overheden. Overhedenn worden weliswaar geacht daarbij altijd het algemeen belang te dienen, maar
zijj mogen daarbij tot op zekere hoogte zelf bepalen welk algemeen belang dat is,
enn in welke mate zij dat doen. Wanneer een publiekrechtelijke rechtspersoon vermogensrechtelijkee handelingen verricht, is het, met andere woorden, in principe
niett gebonden aan een bepaald specifiek algemeen belang.
Dee betekenis van het specialiteitsbeginsel wordt soms in het bestuursrecht gerelativeerd.
Onderr omstandigheden mag volgens sommigen het bestuursorgaan ook belangen van
belanghebbendenn meewegen die geen bescherming hebben gevonden in de wettelijke
regelss die van toepassing zijn."4 Die belangen mogen dan volgens hen over het algemeen
111..
112..
113..

Simon (1988), p. 4 en 6.
Schlössels (1998); Tak (1997), p. 20 - 27.
Schlössels (1998), p. 29-32.
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err niet toe leiden, dat het aangevraagde besluit wordt geweigerd, maar zouden wel aanleidingg kunnen zijn om bepaalde voorschriften aan dat besluit te verbinden. Soms wordt dat
beginsell ook in de jurisprudentie gerelativeerd. "5
Inn de 'inherente beperktheid' van publiekrechtelijke bevoegdheden en de spreidingg van bevoegdheden over verschillende overheden liggen belangrijke waarborgenn voor de burger besloten. Het maakt overheidsingrijpen in het
maatschappelijkk verkeer controleerbaar en beheersbaar.
Datt overheidsingrijpen is door die 'inherente beperktheid' van overheidsbevoegdheden
immerss begrensd en valt aan de daaraan gestelde grenzen te toetsen. De spreiding van
bevoegdhedenn voorkomt een concentratie van macht bij een organisatie. De nadere afbakeningg van het algemene deelbelang dat het desbetreffende bestuursorgaan mag dienen,
biedtt een belangrijk referentiepunt voor de toetsing van het handelen van dat orgaan. Die
afbakeningg bepaalt in hoge mate het materiële toetsingskader voor de bevoegdheidsuitoefeningg van dat orgaan. Dat kader wordt uit hoofde van het specialiteitsbeginsel bepaald
doorr de wettelijke grenzen van de desbetreffende publiekrechtelijke bevoegdheid. Het
bestuursrechtt schrijft voor hoe het bestuursorgaan dat algemene deelbelang dient te
behartigenn en wat voor soort beslissingen het in het kader daarvan mag en kan nemen.
Hett bestuursorgaan is daarbij gebonden aan de wettelijke voorschriften, het specialiteitsbeginsel,, de beleidsregels en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De beginselenn van behoorlijk bestuur zijn weliswaar ook van toepassing op privaatrechtelijk
overheidshandelen,, maar hebben in die context 'feitelijk een veel geringere betekenis dan
voorr bestuursrechtelijke handelingen. Dat is niet een gevolg van een meer marginale toetsingg door de civiele rechter. Dat is veeleer het gevolg van het feit, dat er minder te toetsen
valt.11 Ten aanzien van privaatrechtelijk overheidshandelen ontbreekt immers het voormeldee materiële toetsingskader. De toetsing aan algemene beginselen van behoorlijk
bestuurr krijgt pas diepgang door de aanwezigheid van het voormelde materiële referentiepuntt dat de inherente beperktheid van publiekrechtelijke bevoegdheden biedt.
Mett betrekking tot bijvoorbeeld de voormelde vermogensrechtelijke handelingen
{ziee paragraaf 2.2.2) tot verkoop van onroerend goed en het aangaan van een geldlening,, kan bijvoorbeeld niet worden gezegd, dat het om een bevoegdheid gaat
diee aan een bestuursorgaan is verstrekt met het oog op een nader gespecificeerd
algemeenn belang. Een gemeente kan bijvoorbeeld bij het aangaan van erfpachtcontractenn alleen streven naar een budgettair verantwoord beleid. Maar het is ook
mogelijk,, dat zij met die contracten tot op zekere hoogte een sociaal en/of werkgelegenheidsbeleidd voert. Zij kan bijvoorbeeld een erfpachtovereenkomst met
eenn bepaalde maatschappelijke organisatie sluiten tegen een laag erfpachtcanon
omm die organisatie in staat te stellen bepaalde activiteiten te verrichten die de
gemeentee uit oogpunt van haar cultuurbeleid wenselijk acht. Omdat privaatrechtelijkee bevoegdheden niet doelgebonden zijn, kan bovendien in het privaatrechte-

114..
115..
116..

Nicolaï (1994b), p. 242 en 243; Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 343 - 345.
Schlössels (1998), i.h.b. de hoofdstukken 7 en 8: Schlössels (2001c), p. 42 en 43; zie bijvoorbeeldd ABRvS 16 maart 2001, AB 2001,142, m.n. A. van Hall.
Schlössels (2001c), p. 37: het specialiteitsbeginsel omlijnt de werking van het formele zorgvuldigheidsbeginsell nader.
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lijkk verkeer het financiële belang van een publiekrechtelijke rechtspersoon een
veell grotere rol spelen dan in het publiekrecht." 7
Datt overheden in beginsel 'vrij' zijn om vermogensrechtelijke handelingen
terr behartiging van een bepaald (zelf gekozen) algemeen belang te verrichten, is
blijkenss de jurisprudentie inzake de tweewegenleer - ook wel genoemd de doorkruisingleerr - in beginsel nog steeds geldend recht." 8
Maarr deze 'vrijheid' van publiekrechtelijke rechtspersonen in het privaatrechtelijk verkeer
wordtt vervolgens soms op grond van het veronderstelde limitatieve karakter van publiekrechtelijkee voorschriften in vergaande mate beperkt. Als blijkt, dat de publiekrechtelijke
rechtspersoonn een privaatrechtelijke bevoegdheid uitoefent ter behartiging van een
bepaaldd algemeen belang, wat al 'uitputtend' is geregeld in een bijzondere wet, acht de
rechterr de desbetreffende privaatrechtelijke handeling immers niet rechtsgeldig wegens
onaanvaardbaree doorkruising van die bijzondere wet."9 Het is dan niet uitgesloten, dat die
overheidd de desbetreffende privaatrechtelijke handeling wel met het oog op een ander doel
(algemeenn belang) mag verrichten.120 Ik zal verder niet ingaan op de discussie of de
'beperkte'' tweewegenleer juist is of niet. Deze leer geldt in dit boek als een gegeven. Het
gaatt hier slechts om de vraag op basis waarvan een zo helder mogelijk onderscheid valt te
makenn tussen bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke geschillen.121
Terr bepaling of een geschil bestuursrechtelijk van aard is, gaat het er, met andere
woorden,, om of een bestuursorgaan een handeling verricht die een ieder kan verrichten,richten, of dat het een handeling verricht waarbij het een bijzondere positie
inneemt.. Die bijzondere positie houdt in, dat het bestuursorgaan daarbij een specifiekk algemeen belang behartigt uit hoofde van een recht, plicht of bevoegdheid 1222 die het met het oog daarop heeft verkregen met uitzondering van
anderen. .
PubliekrechtelijkePubliekrechtelijke bevoegdheid
Opp basis van het voorafgaande valt te concluderen, dat een geschil bestuursrechtelijkk van aard is, als dat betrekking heeft op een handeling van een bestuursorgaann waarbij de behartiging van een specifiek algemeen belang in het geding is.
117..
118..
119..

120..
121..

122..

Simon (1988), p. 5.
Vgl. Simon (1998), p. 385 e.v.
HR 26 januari 1990, AB 1990, 408, m.n. G.P. Kleijn, NJ1991, 393, m.n. M. Scheltema (Windmill);; HR 9 juli 1990, AB 1990, 547, m.n. G.P. Kleijn, NJ 1991, 394, m.n. M. Scheltema, AA
1990,, p. 840 - 845, m.n. Th.G Drupsteen (De Pina/Helmond).
Troostwijk (1994), p. 403.
Zie voor fundamentele kritiek op de tweewegenleer bijv.: Tak (1997), i.h.b. hoofdstukken 1 en
7;; Teunissen (1996); vgl. Schlössels (1998), p. 37 - 39; genuanceerd Simon (1993b), hij verwerptt de tweewegenleer niet als zodanig, maar acht van doorslaggevend belang welk motief
aann het privaatrechtelijk handelen van een overheid ten grondslag ligt en in hoeverre ten
gevolgee van dat privaatrechtelijk handelen de vrijheid en rechten van burgers worden
beperkt.. Voor zover van een dergelijke beperking sprake is, acht Simon het voorts van belang
off de burger de mogelijkheid had om afstand te doen van de desbetreffende rechten en of hij
geachtt kan worden dat te hebben gedaan.
Het begrip bevoegdheid wordt hier in enge zin gebruikt; zie voor een omschrijving in ruime
zinn de volgende subparagraaf.

D EE COMPETENTIE VAN DE RECHTER

43

Daarvann is in ieder geval sprake, als het geschil gaat over het uitoefenen van een
publiekrechtelijkee bevoegdheid (in r u i m e zin).
Eenn bevoegdheid in ruime zin houdt in een geoorloofdheid, een toestemming of een
machtigingg om 'iets te doen', of juist 'na te laterf ten opzichte van andere deelnemers in
hett rechtsverkeer.123 Het begrip bevoegdheid wordt ook wel in enge zin gebezigd. Dan
staatt het voor de bekwaamheid van een bestuursorgaan om een rechtshandeling te verrichten.. In het geval van een beslissing van een bestuursorgaan tot het verrichten van een feitelijkee handeling, bijvoorbeeld tot het in beslag nemen van de boekhouding van een bedrijf
inn het kader van toezicht in de zin van Afdeling 5.1 Awb, is sprake van het uitoefenen van
eenn recht dat aan het publiekrecht is ontleend. Veelal zal hierna het begrip publiekrechtelijkee bevoegdheid in de ruime betekenis van dat begrip worden gebruikt. Ook het recht dat,
off de plicht die een bestuursorgaan heeft op grond van het publiekrecht om te beslissen
overr het verrichten van een feitelijke handeling, wordt dan onder het begrip 'bevoegdheid'
begrepen. .
Hett belangrijkste kenmerk van een publiekrechtelijke bevoegdheid is het doelgebonden
karakterr daarvan, oftewel het exclusieve karakter daarvan. Dat criterium is materieel van
aard.. Die exclusiviteit heeft een tweeledig karakter. De bevoegdheid is exclusief in de zin,
datt zij in principe alleen aan een door of vanwege de wet aangewezen bestuursorgaan toekomt.. Een bouwvergunning kan bijvoorbeeld alleen door burgemeester en wethouders
wordenn verleend en niet door andere bestuursorganen, tenzij de bevoegdheid aan dat
anderee orgaan door burgemeester en wethouders is gedelegeerd, bijvoorbeeld aan een
stadsdeelbestuur.1244 Een privaatrechtelijke bevoegdheid kan daarentegen in beginsel aan
eenn ieder toekomen. Een ieder kan bijvoorbeeld het eigendom van een bepaald goed verkrijgenn en de daarvan af te leiden bevoegdheden uitoefenen.125
Dee publiekrechtelijke bevoegdheid heeft bovendien een exclusief karakter, omdat zij zoalss hiervoor uiteen gezet is - op grond van het specialiteitsbeginsel doelgebonden is. 12
Kortt aangegeven houdt dat in, dat de bevoegdheid alleen mag worden aangewend ter
behartigingg van een 'bepaald' algemeen (deel)belang,127 namelijk alleen het algemene
belangg dat bescherming heeft gevonden in het van toepassing zijnde wettelijke voorschrift.
Welkk specifiek algemeen deelbelang dat is, kan men veelal uit de strekking van dat
voorschriftt afleiden.12
Inn de vorige paragraaf is ook besproken, dat het specialiteitsbeginsel soms (in de jurisprudentie)) soepel wordt toegepast.

123..
124..
125..

126..
127..
128..

Schlössles (1998), p. 17.
Artt. 84 en 87 Gemw.
Nicolaï e.a. {1997b), p. 157. Het gaat hier om het sperialiteitsbeginsel dat een belangenafwegingg van een bestuursorgaan in een concreet geval normeert. Het specialiteitsbeginsel is ook
eenn beginsel van behoorlijke wetgeving en stelt als zodanig eisen aan de afbakening van een
publiekrechtelijkee bevoegdheid. Van der Vlies (1984) spreekt in dit verband van het beginsel
vann een duidelijke doelstelling (p. 192); Schlössels (1998), p. 29 e.v.
De Haan (1992), p. 899.
Nicolaï e.a. (1997b), p. 141.
Simon (1989), p. 469 - 489.
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FormeelFormeel criterium: legaliteitsbeginsel

Alss vuistregel geldt dat een publiekrechtelijke bevoegdheid een uitdrukkelijke
wettelijkee grondslag dient te hebben, wat te maken heeft met het in het bestuursrechtt geldende legaliteitsbeginsel.129 Het legaliteitsbeginsel houdt grof gezegd
in,, dat burgers bindende normen in de wet moeten zijn vastgelegd of daarop dienenn te berusten. 150 De betekenis van het legaliteitsbeginsel is overigens tot op
zekeree hoogte beperkt.
Dee betekenis van het legaliteitsbeginsel valt in de eerste plaats op grond van de jurisprudentiee te relativeren. Daarin zijn immers vele publiekrechtelijke bevoegdheden erkend die
niett herleidbaar zijn tot een uitdrukkelijke wettelijke grondslag. Volgens die jurisprudentie
kann een bestuursorgaan een publiekrechtelijke bevoegdheid ook ontlenen aan een in de
wett beschreven publieke taak (een specifieke publieke taak),1?1 zoals bijvoorbeeld het
beheerr van de openbare weg, of aan het ongeschreven recht.132 Bovendien heeft de
bestuursrechterr verplichtingen van bestuursorganen, en in een enkel geval zelfs van
belanghebbenden,, contra legem erkend.133 Soms is blijkens de jurisprudentie zelfs sprake
vann een specifieke publieke taak op grond waarvan een bestuursorgaan aan een belanghebbendee beperkingen kan opleggen zonder dat die taak in de wet is omschreven.134
Primaire enPrimaire en secundaire (accessoire) bevoegdheden

Inn de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire
(off accessoire) publiekrechtelijke bevoegdheden.135 Een primaire publiekrechtelijkee bevoegdheid is bijvoorbeeld de bevoegdheid van burgemeester en wethouderss tot het verlenen van een kapvergunning. Die bevoegdheid ontlenen zij aan
eenn gemeentelijke verordening. Primaire publiekrechtelijke bevoegdheden dienenn over het algemeen op grond van het legaliteitsbeginsel een uitdrukkelijke
wettelijkee grondslag te hebben.
Uitt de primaire publiekrechtelijke bevoegdheid leidt men vervolgens
secundairee bevoegdheden af. De bevoegdheid om beleidsregels te geven of om
eenn toezegging te doen inzake het verlenen van de voormelde kapvergunning is
bijvoorbeeldd secundair van aard. Dat geldt ook voor de bevoegdheid van het
129..
130..

131..
132..
133..
134..

135..

Goorden (1990) beschouwt de wetmatigheid van de publiekrechtelijke bevoegdheid als een
kenmerkk daarvan (p. 62).
Anders Van der Vlies (1984), p. 119 -121: volgens haar houdt het legaliteitsbeginsel in dat het
bestuurr volgens van tevoren gestelde normen moet beschikken. Die normen kunnen ook
beleidsregelss zijn.
Teunissen (1996), p. 233, 255 en 256; bijv. ABRvS 10 april 1995, AB 1995, 498.
Kritischh daarover Goorden (1990), p. 66 e.v.
Stout (1994a), p. 114 - 131; Goorden (1990), p. 62 - 77; Van der Vlies (1984), p. 17 en 56: het
legaliteitsbeginsell is niet volledig gerealiseerd in het bestuursrecht.
Stout (1994a), par. 5.3 en 5.4; Van der Vlies (1994).
ABRvS 10 april 1995, AB 1995, 498, m.n. G.A. van der Veen: in deze uitspraak nam de
bestuursrechterr ook een publiekrechtelijke bevoegdheid aan op grond van een publieke taak.
Diee taak had betrekking op de territoriale wateren. Die taak was echter niet in de wet geregeld. .
Nicolaï (1990), p. 280, 281, 498 en 490; Verheij (1999), p. 45 - 47; Polak (1999), p. 74; Van
Ommerenn (1998), p. 119.
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bestuursorgaann om voorafgaande aan het verlenen van de kapvergunning belanghebbendenn te horen.
Dee secundaire bevoegdheid heeft veelal een impliciet karakter, waarmee wordt
bedoeld,, dat deze niet uitdrukkelijk is geregeld in een wettelijk voorschrift, maar
geachtt wordt besloten te liggen in de desbetreffende primaire publiekrechtelijke
bevoegdheid.13 3
Datt publiekrechtelijke bevoegdheden in bepaalde gevallen van wettelijk geregelde publiekrechtelijkee bevoegdheden worden afgeleid, is naar het oordeel van Van Ommeren gelet op
dee betekenis van het legaliteitsbeginsel niet problematisch. Dat beginsel is volgens hem
alleenn van toepassing, als een bestuursorgaan burgers bindende bepalingen vaststelt. Een
dergelijkee wettelijke basis is volgens hem bijvoorbeeld vereist voor de bevoegdheid tot het
verlenenn van vergunningen en ontheffingen, maar niet voor het vaststellen van beleidsregels,, het doen van toezeggingen en dergelijke.137 Het legaliteitsbeginsel is volgens hem
niett van toepassing, als sprake is van zelfbinding door het bestuursorgaan, of als de burger
vrijwilligg verplichtingen aanvaardt. Een burger aanvaardt volgens Van Ommeren 'vrijwillig'' verplichtingen, ingeval hij een aan een subsidie of een vergunning verbonden voorschriftenn naleeft.1'8 Bij zelfbinding moet men niet alleen denken aan het opstellen van een
beleidsregell en het doen van een toezegging, maar ook aan het geval, dat een bestuursorgaann een overeenkomst sluit.139 De zelfbinding vindt daarbij (mede) haar grondslag in
eenn (ongeschreven) rechtsbeginsel, waarbij vooral valt te denken aan het vertrouwensbeginsel.. In geval van zelfbinding van het bestuursorgaan, gaat het veelal om het toepassenn van impliciete bevoegdheden.
Dee secundaire bevoegdheden om te horen I 4 ° en om beleidsregels vast te stellen
zijnn daarentegen bijvoorbeeld wel uitdrukkelijk in de wet geregeld.
Eenn secundaire bevoegdheid is dus voor haar bestaan afhankelijk van de desbetreffendee primaire bevoegdheid en deelt wat betreft haar karakter in het 'exclusieve'' karakter van die primaire bevoegdheid. Als de primaire bevoegdheid
publiekrechtelijkk van aard is, zijn de daaruit afgeleide bevoegdheden dat ook. Dat
geldtt ook voor de beslissing van een bestuursorgaan om een bevoegdhedenovereenkomstt aan te gaan, zijn bevoegdheid om een toezegging te doen met betrekkingg tot een hem toekomende publiekrechtelijke primaire bevoegdheid en zijn
bevoegdheidd tot terugvordering.141

136..
137..
138..
139..
140..
141..

De secundaire bevoegdheid tot het opstellen van beleidsregels kent sinds de invoering van de
derdee tranche van de Awb een algemene wettelijke grondslag (art. 4:81 Awb).
Van Ommeren (1996a), p. 11,60, 62, 83,105 en 151.
Idem, p. 337 - 352.
Idem, p. 263.
Artt. 4:7 en 4:8 Awb; art. 4:81 Awb.
De Haan (1996), p. 467: een overheidstoezegging is publiekrechtelijk van aard ingeval deze is
gerichtt op een publiekrechtelijk rechtsgevolg, wat zich voordoet als deze betrekking heeft op
dee uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid.
Anders:: Menu (1994), hfd. 4: zij behandelt daarin de overheidstoezegging, ook die welke
betrekkingg heeft op een te nemen besluit (in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Awb), als een
privaatrechtelijkee rechtsfiguur.
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Dee Afdeling bestuursrechtspraak heeft in haar uitspraak van 21 oktober 1996 een beslissingg omtrent een terugvordering van een subsidie als een besluit aangemerkt, terwijl dat
besluitt niet was gebaseerd op een uitdrukkelijke wettelijke grondslag. De Afdeling
bestuursrechtspraakk kwam daarmee terug op eerdere uitspraken. Voorheen beschouwde
dezee rechter een dergelijke beslissing als privaatrechtelijk van aard. Voor het publiekrechtelijkk karakter van het terugvorderingsbesluit was in deze uitspraak bepalend, dat deze was
genomenn in het kader van een 'door het bestuursrecht beheerste' verhouding.142 Het desbetreffendee terugvorderingsbesluit was gebaseerd op een accessoire publiekrechtelijke
bevoegdheid.. Uit deze jurisprudentie mag echter niet de conclusie worden getrokken, dat
elkeelke beslissing van overheidswege tot terugvordering een besluit oplevert. Stel dat een overheidd per vergissing een geldbedrag op de rekening van Klaassen heeft overgemaakt in
plaatss van op de rekening van Gerritsen. De beslissing om het onverschuldigd betaalde
terugg te vorderen is in dit geval privaatrechtelijk van aard, omdat deze beslissing geen deel
uitmaaktt van een door het publiekrecht beheerste rechtsverhouding. Een specifiek algemeenn belang is immers in dit geval niet in de desbetreffende rechtsverhouding betrokken.
Verheijj is in navolging van Van der Meulen,143 Simon144 en Van Ommeren145 van mening,
datt de uitoefening van die primaire bevoegdheid een publiekrechtelijke rechtsbetrekking
schept,, waarbinnen vervolgens secundaire bevoegdheden tot schadevergoeding, nadeelcompensatiee en terugvordering kunnen worden uitgeoefend.146 Volgens hun benadering
iss dus de aard van de rechtsbetrekking bepalend voor de kwalificatie van verschillende handelingenn die binnen deze rechtsbetrekking plaatsvinden.147 Kenmerkend voor deze
bevoegdhedenn is volgens deze auteurs, dat zij slechts bestaan als zij voortvloeien uit eerder
bestuursoptreden.. Die secundaire of accessoire bevoegdheden reiken mijns inziens verder
enn houden ook de bevoegdheid in om voorafgaande aan de uitoefening van de primaire
bevoegdheidd publiekrechtelijke (rechts)handelingen te verrichten. De samenhang tussen
diee handelingen en de uitoefening van de primaire bevoegdheid bepaalt of deze handelingenn eveneens een bestuursrechtelijk karakter hebben. Er dient dus een direct verband te
bestaann tussen deze handelingen en de uitoefening van de primaire publiekrechtelijke
bevoegdheid.. Wanneer het bestuursorgaan een besluit neemt tot het aangaan van een
bevoegdhedenovereenkomst,, is daarvan bijvoorbeeld sprake omdat de overeenkomst de
uitoefeningg van de primaire publiekrechtelijke bevoegdheid als object heeft. Zo impliceert
dee bevoegdheid om een vergunning te verlenen de secundaire bevoegdheid om daarover
eenn bevoegdhedenovereenkomst te sluiten.
Dee primaire publiekrechtelijke bevoegdheid kan men gelet op het voorafgaande
inn feite opvatten als een aan het bestuursorgaan toegekende specifiek afgebakendee publieke 'taak', die vervulbaar is door middel van het verrichten van verscheidenee met elkaar verband houdende (rechts)handelingen. Daartoe kan ook
hett nemen van zuivere schadebesluiten behoren, alsmede het doen van publiekrechtelijkee toezeggingen of het sluiten van bevoegdhedenovereenkomsten en het
nemenn van terugvorderingbesluiten.
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ABRvS 21 oktober 19%, AB 1996, 496, m.n. N. Verheij, JB 1996, 232, m.n. HJ. Simon.
Van der Meulen (1997), p. 166.
Simon (1998), p. 1667.
Van Ommeren (1998), p. 119.
Teunissen (1997), p. 89 en 90.
H.J. Simon in zijn noot bij ABRvS, 21 oktober 1996, JB 1996, 232.
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Besluitenn die een bestuursorgaan neemt op basis van deze 'afgeleide' secundaire bevoegdhedenn zou men kunnen aanmerken als preparatoire of accessoire besluiten. Dat zijn
besluitenn die vooraf gaan aan of 'horen bij' het besluit dat het bestuursorgaan neemt op
basiss van de primaire publiekrechtelijke bevoegdheid. Deze preparatoire of accessoire
besluitenn kan men als het ware beschouwen als 'elementerf van een 'complete' bevoegdheidsuitoefening.148 8
DeDe uitoefening van een specifieke beheerstaak
Vann een bestuursrechtelijk geschil is ook sprake, als het geschil gaat over het uitoefenenn van een specifieke beheerstaak. In dat geval is immers eveneens een specifiekk algemeen belang betrokken bij de rechtsbetrekking waarover het geschil
gaat. .
Dee rechter rekent zo een soort geschil tot de geschillen die betrekking hebben op
dee uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid. De jurisprudentie waaruitt dat blijkt, heeft over het algemeen betrekking op beslissingen die overheden
hebbenn genomen in het kader van het beheer van publiek domein. 149

Eenn goed voorbeeld van het toepassen van het 'publieke-taakcriterium' biedt de uitspraak
vann de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 8 februari 1995.'5° Die uitspraakk ging over het volgende. Artikel 21, eerste lid, Natuurbeschermingswet bepaalt, dat
eenn natuurmonument dat eigendom is van de Staat, kan worden aangewezen als staatsnatuurmonument.. Het gevolg daarvan is, dat de Staat op grond van artikel 21, derde lid, van
diee wet een beheerstaak toekomt, gericht op het behoud of het herstel van het natuurschoonn of van de natuurwetenschappelijke betekenis. Die wet heeft voor staatsnaruurmonumentenn in tegenstelling tot andere natuurmonumenten geen vergunningenstelsel in
hethet leven geroepen. Toch aanvaardt de rechter met betrekking tot staatsnatuurmonumentenn een soort van 'vergunningenstelsel' door artikel 12, eerste lid, Natuurbeschermingswet
analoogg toe te passen, dat alleen voor andere natuurmonumenten is geschreven. Een
beslissingg van de Minister van Landbouw Natuur en Visserij waarbij hij (niet) toestemmingg geeft aan derden om een inbreuk te maken op het karakter van een staatsnatuurmonumentt is volgens deze rechter, zonder dat hij daaraan al te veel woorden vuil maakt, een
vergunningg (lees: besluit). De bestuursrechter citeert daartoe uit oude jurisprudentie: 'Die
bevoegdheidbevoegdheid van verweerder vloeit niet slechts uit de aan de Staat als eigenaar toekomend
rechtenn voort, maar tevens uit de op hem... rustende algemene publiekrechtelijke
beheerstaak....'' (cursief van auteur)
Dezee jurisprudentie is in overeenstemming met het uitgangspunt, dat alle
bestuursrechtelijkee geschillen zoveel mogelijk onder de competentie van de
bestuursrechterr behoren te worden gebracht (zie de paragrafen 1.4.5 e n 2 - 1 )Problematischh is echter, dat de rechter in die jurisprudentie een publiekrechtelijkee bevoegdheid construeert. Strikt genomen kan een bevoegdheid immers
148..
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Nicolai (1990), p. 281, 478, 489, i.h.b. 495 en 503: hij noemt bijvoorbeeld het besluit om een
belanghebbendee te horen, om de motivering van een besluit bekend te maken en om advies
tee vragen.
Bijv. ARRvS 1 december 1977, AB 1978, 208, m.n. M. Scheltema (Groningse pijpleidingen).
AB 1995, 463, m.n. Ch.W. Backes.
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haarr publiekrechtelijke karakter niet ontlenen aan het enkele feit, dat het
bestuursorgaann de desbetreffende handeling verricht ter uitvoering van een
publiekee taak. 151 Uit een algemene publieke taak kan m e n geen publiekrechtelijkee bevoegdheden afleiden. Het omgekeerde is veeleer het geval. De aanwezigheidd van een publieke taak vloeit voort uit het feit, dat aan de overheid
publiekrechtelijkee bevoegdheden zijn toegekend/ 5 2
Dee voormelde jurisprudentie die betrekking heeft op het 'publieke-taakcriterium' is vooral
strategischh van aard.153
Datt de publieke taak niet hetzelfde is als een publiekrechtelijke bevoegdheid, wordt ook in
dee jurisprudentie erkend. De Afdeling rechtspraak heeft bijvoorbeeld in het verleden
bepaald,, dat wanneer een bestuursorgaan zijn bestuurlijke taak slechts kan uitoefenen
doorr middel van het verrichten van rechtshandelingen naar burgerlijk recht, die rechtshandelingenn daarom nog geen beschikkingen zijn.154 Ook de Afdeling bestuursrechtspraakk blijkt een onderscheid te maken tussen het uitoefenen van een publieke taak en het
uitoefenenn van publiekrechtelijke bevoegdheden. Volgens deze rechter kan alleen van een
mett enig openbaar gezag beklede overheid worden gesproken, indien en voor zover één of
meerr overheidstaken én de daarvoor benodigde publiekrechtelijke bevoegdheden aan haar
zijnn toegekend.155
Datt de rechter het geschil over de beslissingen van het bestuur als beheerder van
hett publiek domein tot de bestuursrechtelijke geschillen rekende, valt niet te
rechtvaardigenn op de enkele grond, dat het bestuursorgaan handelde ter uitoefeningg van een publieke taak. Dat is niet voldoende. De reden daarvoor is daarentegenn dat de desbetreffende handeling plaatsvindt in het kader van een
rechtsbetrekkingg waarbij een specifiek algemeen belang betrokken is.
Inn paragraaf 2.1.2 is de vraag gesteld of de belanghebbende in het geschil dat heeft geleid
tott het zogeheten Windmill-arrest, in dat geval ook beroep had kunnen instellen bij de
bestuursrechter.. Zo op het eerste gezicht lijkt dat inderdaad mogelijk. De redenering is
dan,, dat het geschil over de beslissing van de Staat om geen toestemming te geven tot het
lozenn van afvalgips in water dat zijn eigendom was, anders dan tegen betaling, (tevens)
bestuursrechtelijkk van aard is. Die beslissing behoort uit oogpunt van rechtsbescherming
opp één lijn gesteld te worden met een besluit. De Staat kan immers geacht worden die
beslissingg mede genomen te hebben in het kader van zijn beheerstaak. Die redenering
impliceert,, dat zowel de bestuursrechter als de civiele rechter bevoegd zouden zijn geweest
omm van dat geschil kennis te nemen, net als in het geval van de familie De Pina (zie paragraaff 2.1.2}. Beide zaken verschillen echter in één opzicht, wat in dit verband essentieel
zouu kunnen zijn. In het geval van Windmill had het bevoegde bestuursorgaan al eerder
eenn besluit genomen. Er was reeds een lozingsvergunning verleend. Gelet op jurisprudentiee van latere datum 156 valt niet uit te sluiten, dat daarmee vaststond, dat Windmill mocht
lozen,, en dat de Staat geen enkele mogelijkheid meer had om als eigenaar ten aanzien
151..
152..
153..
154..
155..
156..

Nicolaï e.a. (1997), p. 152 -156.
Goorden (1990), p. 66.
Schlössels (1998), p. 53 en 54.
ARRvS 29 augustus 1978, AB 1979,116.
ABRvS 3 oktober 1996, JB 1996, 231 m.n. R.J.N. Schlössels.
HR 19 mei 2000, NJ 2000, 639, m.n. AR. Bloembergen, i.h.b. zijn noot.
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daarvann beperkingen te stellen.157 Nadat aan Windmill de lozingsvergunning was verleend,, werd vervolgens een tweede beslissing van overheidswege genomen met betrekking
tott het lozen van afvalgips, die werd gegoten in een privaatrechtelijke vorm. In de zaak van
dee familie De Pina was daarentegen slechts sprake van één beslissing, die voor tweeërlei
uitlegg vatbaar was. Dat stelde de bestuursrechter in staat om de zaak naar zich toe te trekken. .
Hett is niet fraai, als twee verschillende rechters van één (type) geschil kennis kunnen
nemen,, aangezien dat immers tot tegenstrijdige jurisprudentie kan leiden. Het is echter
ookk niet rampzalig of zonder meer onaanvaardbaar, omdat tegenstrijdige jurisprudentie
veelall wordt voorkomen, doordat de civiele rechter zich (uiteindelijk) aansluit bij het oordeell van de bestuursrechter over de rechtmatigheid van beslissingen die overheden hebbenn genomen in het kader van hun beheerstaak dan wel in het kader van een andere
specifiekespecifieke publieke taak. De jurisprudentie in de zaak van de familie De Pina toont dat bijvoorbeeldd aan. Tevens blijkt dat uit de jurisprudentie over het zogeheten 'uitwegenvergunningenstelsel'.1588 Wat in ieder geval wel bezwaarlijk is, is dat de rechtzoekende in dit soort
gevallenn soms eindeloos dient te procederen en dat het soms, zoals bij het uitwegenvergunningenstelsel,, de nodige tijd - lees verscheidene 'zakerf - kost, voordat beide rechters
opp één lijn zitten.
Hett toepassen van het 'spetifieke-taakcriteriurrf op de casus uit paragraaf 2.1.2 die gaat
overr een pakket aan verkeersmaatregelen, impliceert dat het geschil over dat pakket als
bestuursrechtelijkk valt aan te merken. Dat is ook het geval voor zover dat geschil betrekkingg heeft op de beslissingen van het gemeentebestuur over de feitelijke maatregelen die
hett wil treffen om de beoogde verkeerssituatie te realiseren. De rechtmatigheid van die
beslissingenn wordt immers eveneens bepaald door het materiële toetsingskader dat de
beheerstaakk van het gemeentebestuur biedt. De bestuursrechter rekent heden zo'n soort
geschill niet tot zijn competentie voor zover dat betrekking heeft op een beslissing om feitelijkee verkeersmaatregelen te treffen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak van de Presidentt van de Rechtbank Rotterdam van 1 mei 2000. 1 5 9 Daarin bepaalde de rechter, dat het
opheffenn van parkeerplaatsen in casu slechts het feitelijke gevolg had, dat ter plaatse geen
parkeergelegenheidd meer wordt geboden. De desbetreffende beslissing van het gemeentebestuurr viel niet onder zijn competentie, vanwege het feitelijke karakter daarvan. Daarmee
iss overigens nog niet gezegd, dat deze beslissing niet publiekrechtelijk van aard zou zijn.
Hett gemeentebestuur kan immers die handeling hebben verricht uit hoofde van een specifiekee aan hem toegekende bevoegdheid of specifieke beheerstaak. Van belang is dat deze
parkeerplaatsenn zich bevonden op de openbare weg.

157..

158..
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Zeker is dat overigens niet, omdat het in die latere jurisprudentie wellicht om ander soort
afvall ging dan het afval van Windmül, namelijk om baggerspecie dat relatief 'schoorf is. Dat
stondd overigens niet vast. Bovendien ging het in die zaak om het 'terugstorterf van 'afvaf in
dee Noordzee, dat daaruit afkomstig was (zie hierover de conclusie van de Advocaat-Generaal
bijj HR 19 mei 2000, NJ 2000,639).
Deze jurisprudentie is bijvoorbeeld beschreven in: Simon (1993b), p. 358 en 359; Tak (1997),
p.. 101 en 102; Nicolaï e.a. (1997), p. 387 - 389.
JB 2000,153.
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H U I D I G E COMPETENTIEAFBAKENING

2.3.12.3.1 Besluitbegrip
Eenn bestuursrechtelijk geschil is - zoals hierboven is gebleken - al dan niet met
gekunsteldee redeneringen te herleiden tot een geschil over de uitoefening van
eenn publiekrechtelijke bevoegdheid door een bestuursorgaan en meestal ook tot
eenn geschil over een besluit.
Eenn besluit is volgens artikel 1:3, eerste lid, Awb een schriftelijke beslissing van
eenn bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
Dee eis dat het besluit schriftelijk dient te zijn, betekent niet meer dan dat het genomen
besluitt uit een schriftelijk stuk kenbaar moet zijn.1 Deze eis heeft vooral praktische betekenis.1011 Een schriftelijk stuk kan ook bestaan uit notulen van een vergadering van het
gemeentebestuur.1022 De meeste besluiten zijn op schrift gesteld.103 Het op schrift stellen
zall daarentegen over het algemeen achterwege blijven als het besluit een onmiddellijke
uitvoeringg behoeft.104 Daarbij valt met name te denken aan besluiten die bestuursorganen
inn het kader van de onmiddellijke handhaving nemen, bijvoorbeeld bij een onverwachte
controlee door de Algemene Inspectie Dienst en de FIOD bij bedrijven.
Volgenss de gangbare definitie is een handeling van een bestuursorgaan een
rechtshandeling,, indien dat orgaan met die handeling beoogt een recht, dan wel
eenn bevoegdheid te geven ofte ontnemen, een verplichting op te leggen, een verplichtingg van een ander ongedaan te maken dan wel een zaak een rechtens
erkendee status te verlenen. 5 Het is dus nodig, dat die handeling ertoe dient om
eenn wijziging aan te brengen in de rechtspositie van anderen. Het is daarentegen
niett nodig, dat die verandering ook daadwerkelijk intreedt. Zo kan een onbevoegd
genomenn besluit niettemin een voor beroep vatbaar besluit opleveren, omdat het
'gericht'' is geweest op een rechtsgevolg.
Dee wetgever heeft met het begrip rechtshandeling aansluiting gezocht bij het vermogensrecht,, wat de suggestie wekt dat met betrekking tot de publiekrechtelijke rechtshandeling
dee 'wil' van het bestuursorgaan bepalend is voor de aard van de door dat orgaan verrichte
handeling.. De memorie van toelichting op artikel 1:3 Awb verwijst immers uitdrukkelijk
naarr Titel 2 van boek 3 BW.167 In die Titel is mede de wilstheorie gecodificeerd (artikel 3:33
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Kamerstukken II, 1988 -1989, 21 221, nr. 3, p. 36.
Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 114.
ABRvS 7 maart 2000, AB 2000, 227, m.n. AA.J. de Gier.
ARRvS 19 februari 1985, AB 1985, 402.
Kamerstukken II, 1988 -1989, 21 221, nr. 3, p. 37.
Nicolaï e.a. (1997b), p. 149. De laatste zinsnede voegt mijns inziens overigens niets toe aan
hett eerste deel van de omschrijving. Het bepalen van de status van een zaak heeft immers
rechtsgevolgenn voor een onbepaalde groep van personen. Bovendien gaat deze zinsnede ten
onrechtee van de veronderstelling uit, dat rechtsbetrekkingen russen personen en zaken kunnenn bestaan. Rechtsbetrekkingen bestaan alleen tussen personen.
ABRvS 7 februari 1997, AB 1997,154, m.n. P.J.J. van Buuren.
Kamerstukken II, 1988 -1989, 21 221, nr. 3, p. 38.
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BW).. Dit is echter discutabel, omdat de gedachte die daaraan ten grondslag ligt, dat
bestuursorganenn een 'wilsuiting' kunnen doen zoals burgers, onjuist is. Anders dan burgerss worden zij niet geacht autonome rechtssubjecten te zijn, doch personen die slechts op
basiss van publiekrechtelijke bevoegdheden kunnen handelen. Deze bevoegdheden hebben
eenn doelgebonden karakter en zijn instrumenten voor het behartigen van specifieke algemenee belangen.1 Deze kunnen niet naar eigen goeddunken van het bestuursorgaan wordenn ingezet.
Alss een wettelijk voorschrift bepaalde rechtsgevolgen aan een handeling van een
bestuursorgaann verbindt, is dat vaak voldoende om die handeling als rechtshandelingg te kwalificeren. Wat het bestuursorgaan met de desbetreffende publiekrechtelijkee handeling heeft 'gewild', is veelal van ondergeschikt belang. Het
begripp rechtshandeling is met andere woorden in het bestuursrecht in vergaande
matee geobjectiveerd. 9 In jurisprudentie is dit begrip nog verder geobjectiveerd
inn relatie tot bestuurlijke oordelen (zie de paragrafen 2.3.2 en 2.3.3).
Enkelee bestuursrechtelijke handelingen zijn volgens de voormelde omschrijving
niett op rechtsgevolg gericht. Toezichthandelingen die een bestuursorgaan op
basiss van Afdeling 5.1 Awb verricht, voldoen bijvoorbeeld veelal niet aan die eis.
Datt geldt bijvoorbeeld voor het feitelijk doorzoeken van de lading van een auto, I7 °
hett nemen van monsters, 171 het inzien van bescheiden en gegevens en dergelijke.172 2
Vaakk ontstaat een geschil tussen een belanghebbende en een bestuursorgaan, doordat het
bestuursorgaann een verzoek van deze belanghebbende om een bepaald besluit te nemen
afwijst,, of (niet) tijdig reageert op dat verzoek. De belanghebbende die meent recht te hebbenn op een bepaald besluit, kan dan op basis van artikel 8:1, eerste lid, Awb juncto artikel
1:3,, tweede lid Awb of van artikel 6:2 Awb bezwaar en vervolgens beroep aantekenen.
Oorspronkelijkk ging het bij publiekrechtelijke rechtshandelingen, in het bijzonderr bij beschikkingen, om eenzijdige rechtshandelingen.173 Artikel 1:3, eerste lid,
Awbb sluit echter niet uit, dat ook meerzijdige rechtshandelingen die op basis van
hett publiekrecht zijn verricht, een besluit opleveren.
Dee overeenkomst tot het instellen van een gemeenschappelijk lichaam is bijvoorbeeld een
dergelijkee meerzijdige publiekrechtelijke rechtshandeling.174
Hiernaa zal ik met betrekking tot het besluitbegrip een aantal specifieke gevallen
naderr uitwerken. Het gaat om zogenaamde 'lastige kwesties'. Juist met betrekkingg tot deze bestaat de nodige jurisprudentie over het besluitbegrip of is nog
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Vgl. Simon (1993b), p. 186; Tak (1997), p. 26 e.v., 311 - 314;
Tak (1997), p. 312.
Art. 5:19 Awb.
Art. 5:18 Awb. .
Art. 5:17 Awb.
Kamerstukken II, 1988 -1989, 21 221, nr. 3, p. 36.
Art. 1 Wet gemeenschappelijke regeling.
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geenn sprake van een duidelijk uitgekristalliseerde leer. Het gaat om de volgende
gevallen: :

-----

bestuurlijkee oordelen;
in het bijzonder de schadebesluiten;
gedoogbesluiten;
besluiten tot het aangaan van een bevoegdhedenovereenkomst;
toezeggingen over de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid.

2.3.22

Bestuurlijke oordelen

Algemeen Algemeen
Eenn bestuurlijk oordeel houdt een kwalificatie in van het te beoordelen (concrete)
gevall in het licht van het wettelijk voorschrift dat van toepassing is, of van een
anderee algemene (ongeschreven) rechtsregel. Strikt genomen is dat oordeel niet
opp rechtsgevolg gericht. Daarom zijn dergelijke oordelen strikt genomen geen
besluitenn in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Awb. Van een rechtshandeling is volgenss de gangbare definiëring daarvan geen sprake. De rechten en plichten van de
betrokkenn burger volgen in het geval van een bestuurlijk oordeel over het algemeenn direct uit de toepasselijke regel.175
Somss is een bestuurlijk oordeel volgens een wettelijk voorschrift een voorwaarde voor het
intredenn van een bepaalde rechtstoestand. Het standaardvoorbeeld daarvan is de kwalificatietie door burgemeester en wethouders van een bouwwerk als een meldingplichtig bouwwerk,, nadat dit door de betrokkene bij hen is aangemeld.176 Deze kwalificatie is
voorwaardee voor de belanghebbende om te mogen gaan bouwen. In zo'n geval is wel
sprakee van een op rechtsgevolg gerichte handeling en daarmee van een besluit (zie paragraaff 2.5.2). De betrokkene krijgt immers door dit oordeel het recht om te gaan bouwen.
Ditt bijzondere geval blijft verder buiten beschouwing.
Eenn conflict over een bestuurlijk oordeel valt als een bestuursrechtelijk geschil aan
tee merken. Voorwaarde daarvoor is, dat dit oordeel afkomstig is van het bestuursorgaann dat bevoegdheden kan ontlenen of meent te kunnen ontlenen aan de van
toepassingg zijnde wetgeving. De publiekrechtelijke bevoegdheid uit hoofde waarvann het bestuursorgaan zijn oordeel geeft, is een secundaire publiekrechtelijke
bevoegdheidd (zie paragraaf 2.2.4). De grondslag van een bestuurlijk oordeel valt
uiteindelijkk te herleiden tot het wettelijk voorschrift waarop dat oordeel betrekkingg heeft. Preciezer geformuleerd, de bevoegdheid van het bestuursorgaan om
ditt oordeel te geven is afgeleid van de primaire bevoegdheid of bevoegdheden
waarinn dat voorschrift voorziet.177 Als het bestuursorgaan niet over een (primaire)
bevoegdheidd beschikt met betrekking tot de kwestie waarover belanghebbende
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Zie bijv. CBB 1 juni 1999, AB 1999, 315, m.n. J.H. van der Veen.
Art. 42 Ww.
ABRvS 22 december 1997, Gst. 1998 (7077), nr. 7.
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hemm verzocht heeft een oordeel te geven, is het dus ook niet bevoegd om een
bestuurlijkk oordeel te geven. Dat valt dan buiten zijn competentie.
Rechtsbescherming Rechtsbescherming

Belanghebbendenn kunnen veelal tegen de rechtmatigheid van dat oordeel indirect
beroepp instellen, namelijk door in beroep te gaan van het besluit dat het bestuursorgaann in vervolg op dat bestuurlijk oordeel geeft.
Somss houdt een bestuurlijk oordeel echter in dat geen besluitt nodig is. Met name
inn die gevallen zal behoefte bestaan aan de mogelijkheid van direct beroep tegen
eenn bestuurlijk oordeel. Het zijn dan met name derde-belanghebbenden die daaraann behoefte zullen hebben. Dat zal het geval zijn, als de geadresseerde van het
bestuurlijkk oordeel volgens dat oordeel een bepaalde handeling kan verrichten
waardoorr die derde-belanghebbenden menen een nadeel te leiden.
Somss is de weg van indirect beroep tegen een besluit dat op een bestuurlijk oordeell volgt, buitengewoon bezwaarlijk, ook al ligt het in de rede dat in het vervolg
daaropp nog een besluit wordt genomen. Ook in die gevallen is de mogelijkheid
vann direct beroep tegen een bestuurlijk oordeel uit oogpunt van rechtsbeschermingg wenselijk. Voorwaarde daarvoor is dat de rechtzoekende redelijkerwijs
inderdaadd behoefte heeft aan zekerheid omtrent zijn rechtspositie jegens een
bestuursorgaan.. Die behoefte bestaat als een belanghebbende een bepaalde activiteitt wil verrichten, maar voor hem onduidelijk is of hij daarvoor een vergunning
off andere vorm van toestemming nodig heeft van dat bestuursorgaan. Dan heeft
hijj groot belang bij een bestuurlijk oordeel daarover.
StandStand van zaken in de jurisprudentie

Dee bestuursrechter heeft in een aantal uitspraken een conflict over een bestuurlijkk oordeel direct tot zijn competentie gerekend. Daartoe heeft hij het bestuurlijk
oordeell als een besluit aangemerkt,17 wat strikt genomen niet juist is, of daarmeee voor het toepassen van het bestuursprocesrecht gelijkgesteld.179 Dat laatste
iss dogmatisch gezien correcter. De rechter beoogde met deze jurisprudentie
voorall derde-belanghebbenden rechtsbescherming te kunnen bieden.
Vann een appellabel bestuurlijk oordeel kan bijvoorbeeld sprake zijn, als een bestuursorgaann op verzoek van iemand oordeelt, dat hij geen vergunning nodig heeft voor de door
hemm met die vergunning beoogde handeling.180 De bestuursrechter neemt dan aan, dat het
bestuurlijkk oordeel appellabel is op grond van de overweging dat derde-belanghebbenden
diee nadeel dreigen te ondervinden van dat oordeel, daartegen rechtsbescherming behoeven.1811 De achterliggende gedachte is, dat dit bestuurlijk oordeel in feite voor hen vergelijkbaree consequenties heeft als een vergunningverlening. Dat bestuurlijk oordeel stelt de

178..
179..
180..

ABRvS 16 november 1998, RAwb 1999, 39, m.n. F.C.M.A. Michiels.
Pres. Rb. Zutphen, 4 oktober 1995, JB 1996, 2, m.n. RJ.G.H. Seerden.
Backes & Michiels (1989).
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geadresseerdee daarvan (feitelijk) immers in staat om een handeling te verrichten, waarvan
dezee derden nadeel kunnen ondervinden. Deze verkrijgt door dat oordeel (relatief) zekerheidd omtrent de geoorloofdheid daarvan.
Inn het geval dat het bestuursorgaan van oordeel is, dat wel een vergunning nodig is, zou
volgenss deze gedachtegang daarentegen geen sprake zijn van een appellabel bestuurlijk
oordeel.. De desbetreffende derde-belanghebbenden hebben dan immers de mogelijkheid
omm tegen de op dat oordeel volgende vergunningverlening in beroep te gaan. Aan beroep
tegenn het bestuurlijk oordeel bestaat dan uit oogpunt van rechtsbescherming geen
behoefte. .
Inn een enkel geval heeft de bestuursrechter een bestuurlijk oordeel ook ten
behoevee van de rechtsbescherming van de 'geadresseerde' als een besluit aangemerktt of met een besluit gelijkgesteld. Dat doet hij, als het verkrijgen van een
rechterlijkk oordeel langs andere weg, bijvoorbeeld door een sanctie uit te lokken,
voorr deze belanghebbende niet mogelijk of onredelijk bezwarend is.
De rechterr doet dat overigens alleen in bijzondere gevallen. In ieder geval dient de
geadresseerdee het bestuursorgaan o m een oordeel verzocht te hebben. 3
Eenn bijzonder geval deed zich voor in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak
vann 15 september 1997. 4 De geadresseerde en burgemeester en wethouders verschilden
inn die zaak van mening over de vraag of sprake was van een vergunningplichtig bouwwerk,
enn of de geadresseerde uit dien hoofde een bouwvergunning nodig had. De volgende
omstandighedenn waren bepalend. Er was sprake van een concreet bouwplan. De geadresseerdee had burgemeester en wethouders te kennen gegeven ervan uit te gaan, dat hij geen
bouwvergunningg nodig had en dat hij direct tot bouwen wilde overgaan. Hij mocht in
redelijkheidd menen geen bouwvergunning nodig te hebben en daarom kon van hem redelijkerwijss niet verwacht worden, dat hij de vergunning zou aanvragen. Het bestuurlijk oordeell was bovendien van groot belang voor hem, omdat hij zijn handelen van dat oordeel
liett afhangen. Onder die omstandigheden kon volgens de rechter van geadresseerde niet
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ABRvS 17 maart 1995, AB 1995, 497, m.n. F.C.M.A. Michiels; Pres. Rb. Zutphen 4 september
1995,, JB 1996, 2, m.n. R.J.G.H. Seerden; zie ook m.b.t. een akkoordverklaring inzake meldingplichtigheidd van een inrichting voor het milieurecht (dergelijke inrichtingen behoeven
volgenss de wet geen vergunning). Vz. ARRvS 20 januari 1992, tB/S 1992, nr. 11; Vz. ARRvS
99 december 1992, M & R 1993, 80, m.n. E.M. Peeters. Een dergelijke akkoordverklaring is volgenss de wet niet nodig.
F.C.M.A. Michiels in zijn noot bij ABRvS 16 november 1998, RAwb 1999, nr. 39.
ABRvS 1 juni 1999, AB 1999,476, m.n. A.J.J. de Gier: het betrof een oordeel van het bevoegde
orgaan,, dat voor de desbetreffende stacaravan een bouwvergunning vereist was.
ARRvS 15 september 1997, JB 1997, 252, m.n. E.C.H, van der Linden, AB 1998, 8, m.n. P.J.J.
vann Buuren; zie ook: Vz. ARRvS 19 maart 1993, AB 1993, 563, m.n. P.J.J. van Buuren, ABRvS
11 april 1996, AB 1996, 291, m.n. P.J.J. van Buuren, Br. 1993, p. 602, m.n. J.W. Weerkan: de
mededelingg dat een bouwvergunning is vereist, is een beschikking.
Impliciet:: ABRvS 20 november 1999, AB 1999, 82, m.n. F.C.M.A. Michiels: in deze zaak vat
dee bestuursrechter het bestuurlijk oordeel op als een besluit zonder aan te geven op grond
waarvan;; ARRvS 18 november 1998, RAwb 1999, nr. 39, m.n. F.C.M.A. Michiels.
Anders:: ABRvS 16 oktober 1997, AB 1997, 438 en 439, m.n. G.T.J.M. Jurgens; ABRvS
288 december 1995, Gst. 1998 (7069), nrs. 1 en 4; ABRvS 21 juli 1997, Gst. 1998 (7069), nr. 7.
Anders:: ABRvS 1 juni 1999, AB 1999, 476, m.n. A.A.J. de Gier: indienen van aanvraag voor
bouwvergunningg is de aangewezen weg om na te gaan of bouwvergunning nodig is.
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verwachtt worden, dat hij om toegang tot de rechtspraak te krijgen eerst een bouwvergunningg zou aanvragen om op die manier duidelijkheid te krijgen over dit meningsverschil.
Dee rechter achtte het desbetreffende bestuurlijk oordeel voorts appellabel, omdat het
tevenss een oordeel inhield over een handhavingsbevoegdheid van verweerders. Van eiser
viell immers redelijkerwijs niet te verwachten, dat hij het op een handhavingsbesluit liet
aankomenn om op die manier in beroep de kwestie aan de orde te kunnen stellen of hij een
bouwvergunningg nodig had.l85 Een dergelijke argumentatie gaat overigens alleen op, als
verweerderr over beide bevoegdheden beschikt: die tot het verlenen van de vergunning en
diee tot handhaven.186
Dee voorwaarde voor het beroep tegen een bestuurlijk oordeel, inhoudende dat het verkrijgenn van een ander daarop volgend besluit niet mogelijk of onredelijk bezwarend is, vindt
menn bijvoorbeeld ook terug in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van
222 januari 1998. Die uitspraak ging over het oordeel van de Minister van VROM over de
kwestie,, of een bepaalde stof een afvalstof was. Anders dan bij de voormelde bouwkwestie
beschouwdee de rechter deze beslissing niet als een appellabel bestuurlijk oordeel, omdat
diee vraag eveneens aan de orde kon worden gesteld in het kader van de kennisgevingsproceduree waarin de Verordening 259/93/EEG voorziet. Die procedure gold in dat geval niet
alss onevenredig bezwarend. 7
Inn de jurisprudentie waarin de bestuursrechter een bestuurlijk oordeel als een
besluitt aanmerkt, interpreteert hij het besluitbegrip extensief met als doel om in
rechtsbeschermingg te voorzien. Op zich is die ontwikkeling, gelet op het uitgangspunt,, dat bestuursrechtelijke geschillen zoveel mogelijk onder de competentiee van de bestuursrechter behoren te worden gebracht, een goede. Dat
uitgangspuntt geldt immers ook voor een conflict over een bestuurlijk oordeel,
mitss een belanghebbende voldoende belang heeft bij direct beroep.
Problematischh is wel, dat de rechter om dit doel te bereiken een bestuurlijk
oordeell als een besluit aanmerkt. In geval van een bestuurlijk oordeel zijn de
rechtenn en plichten van burgers immers strikt genomen (meestal) wettelijk vastgesteld,, en is strikt genomen van een op rechtsgevolg gerichte handeling geen
sprake. 188 8
Hett feit dat de rechter in het ene geval een bestuurlijk oordeel als een besluit heeft aangemerktt en in het andere geval niet, maar wel een dergelijke beslissing gelijk heeft gesteld
mett een besluit voor het toepassen van het procesrecht, laat zien dat de rechter worstelt
mett het besluitbegrip. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in haar uitspraak van
166 november 1998 bijvoorbeeld uitdrukkelijk overwogen, dat een bestuurlijk oordeel een
besluitt is, omdat dat oordeel 'op rechtsgevolg gericht was',189 wat strikt genomen niet juist
is. .
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ABRvS 12 juni 1997, JB 1997, 190, m.n. R.J.G.H. Seerden, Gst. 1997 (7065), nr. 10, m.n.
J.M.. H.F. Teunissen.
Vgl. CBB 10 maart 1998, AB 1998,249, m.n. J.H. van der Veen.
ABRvS 22 januari 1998, JB 1998, 54.
Vgl. Van Ommeren (2000).
RAwb 1999, 39, m.n. F.C.M.A. Michiels.
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GeenGeen belang geen actie
Hett is dus wenselijk, dat een belanghebbende een conflict over een bestuurlijk
oordeell aan de bestuursrechter kan voorleggen, desnoods rechtstreeks. Daarbij
geldtt wel als voorwaarde, dat de rechtzoekende voldoende belang heeft bij toegangg tot de bestuursrechter. 190 De jurisprudentie lijkt - wat betreft het resultaat
daarvann - in hoge mate aan die randvoorwaarde te voldoen. Voor de appellabiliteit
vann een bestuurlijk oordeel is immers blijkens deze jurisprudentie bepalend, of
hett bestuurlijk oordeel een zelfstandig en definitief karakter heeft,191 wat meestal
niett het geval is.
Eenn zelfstandig en definitief karakter ontbreekt, indien het bestuurlijk oordeel
betrekkingg heeft op een bestaande situatie ten aanzien waarvan het bestuursorgaann reeds een oordeel heeft gegeven, indien het oordeel betrekking heeft op een
situatiee waaraan het geen nieuw juridisch element toevoegt, of indien het deel
uitmaaktt van de motivering van een besluit. 192 Een bestuurlijk oordeel heeft
bovendienn geen zelfstandig en definitief karakter, als het in de rede ligt, dat op dat
oordeell nog een besluit van het bestuursorgaan volgt.193 In die gevallen heeft de
rechtzoekendee onvoldoende belang bij direct beroep op de rechter. De belanghebbendee heeft dan de mogelijkheid (gehad) om op een ander moment in beroep te
gaan,, of de belanghebbende heeft in dat geval geen belang bij rechtsbescherming,, omdat het bestuurlijk oordeel geen nieuw juridisch element oplevert.
Alss een bestuurlijk oordeel niet zelfstandig is en geen definitief karakter heeft,
trektt de rechter de conclusie, dat dan geen sprake is van een besluit. Strikt genomenn klopt die redenering niet. Hierbij worden twee zaken op één hoop gegooid
diee men eigenlijk moet scheiden: de eerste kwestie is of sprake is van een besluit,
enn de volgende kwestie is of iemand voldoende belang heeft bij een rechtsmiddel
tenn aanzien van dat besluit. Dat een bestuurlijk oordeel geen besluit oplevert, is
niett zozeer een gevolg van het feit, dat het geen zelfstandig en definitief karakter
heeft.. Dat is veeleer het gevolg van het feit, dat het niet op rechtsgevolg gericht is
(ziee hierna de subparagraaf over het bestuurlijk oordeel en het besluitbegrip). 194
Hett is immers mogelijk dat wel sprake is van een rechtshandeling, maar dat de belanghebbendee ten aanzien daarvan vervolgens onvoldoende belang heeft bij de mogelijkheid van
rechtstreekss beroep. De beslissing van een bestuursorgaan ex artikel 3:10 Awb om een
inspraakproceduree te volgen is bijvoorbeeld een rechtshandeling. Die beslissing is een
besluit,, dat beoogt aan anderen het recht te geven om bedenkingen in te brengen tegen
eenn nog te nemen (eind)besluit. Belanghebbenden zullen op grond van artikel 6:3 Awb
tegenn dat besluit waarschijnlijk niet rechtstreeks beroep kunnen instellen, wegens onvoldoendee belang bij dit rechtsmiddel.
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Zie Van Ommeren (2000), par. 10.
Teunissen (1998), p. 311.
Michiels (1998), p. 698.
Houweling & Uylenburg (1998), p. 257; ABRvS 24 april 1997, JB 1997, 155, m.n. R.J.N.
Schlössels. .
Zie voor dit onderscheid Hennekens (1999), p. 94.

DEE COMPETENTIE VAN DE RECHTER

57

Eenn voldoende belang bij toegang tot de rechter ontbreekt ook, als de rechtzoekendee ten onrechte meent, dat het wettelijk voorschrift onduidelijk is. In dat geval
valtt moeilijk vol te houden, dat het oordeel een nieuw juridisch element toevoegt
aann de desbetreffende betrekking tussen het bestuursorgaan en de belanghebbende.. Een wettelijk voorschrift is duidelijk, als daaruit rechtstreeks valt op te
makenn hoe de omstandigheden van zijn geval in het licht van die regeling dienen
tee worden gekwalificeerd.
Hett ligt alleen in de rede om aan te nemen dat een bestuurlijk oordeel
appellabell is, als er een kloof bestaat tussen de van toepassing zijnde algemene
rechtsregell en het concrete geval. Alleen in dat geval is immers voor de belanghebbendee sprake van zodanige rechtsonzekerheid over zijn rechtspositie, dat hij
redelijkerwijss belang heeft bij een beoordeling daarvan door een autoriteit, het
bestuursorgaann en vervolgens zonodig de rechter.
Diee kloof duidt De Lange aan als de onbepaalbaarheid van het recht.19? Het is dus nimmer
mogelijkk om rechten en plichten zonder meer vast te stellen enkel door 'bloot waarneembare'' feiten onder een algemene regel te brengen, zoals met het subsumptiemodel wordt
verondersteld.1966 Die kloof is in het ene geval beperkt en in het andere geval groot Verschillendee factoren doen de voormelde kloof tussen regel en geval ontstaan. Regels zijn
vaakk niet duidelijk en behoeven interpretatie, waarvoor verschillende methoden bestaan
diee met elkaar kunnen concurreren. Zelfs als men aanneemt, dat de begrippen in de wet
well duidelijk zijn, en dat een regel geen uitleg vergt, kan rechtstoepassing volgens het subsumptiemodell niet plaatsvinden. Voor het bepalen of een regel van toepassing is op een
bepaaldd geval en van de gevolgen daarvan, is immers altijd nog een kwalificatie van de feitenn nodig. Het kwalificeren van de feiten bestaat uit de selectie van de feiten die relevant
zijnn voor het toepassen van de desbetreffende regel, en uit het benoemen van die feiten in
hethet licht van die regel. Kwalificatie van feiten houdt een beoordeling in van de vraag of in
eenn concreet geval aan de condities die deze regel stelt, is voldaan. Het is altijd in meer of
minderee mate discutabel hoe die selectie van de feiten moet plaatsvinden, aan de hand
waarvann kan worden vastgesteld of deze feiten relevant zijn, en hoe vervolgens de relevantee feiten moeten worden gewaardeerd. Feiten zijn immers niet neutraal waarneembaar,
enn de kwalificatie daarvan impliceert een waardering van deze feiten in het licht van de toepasselijkee regel. De (interpretatie van de) regel beïnvloedt daarbij wat degene die het recht
toepast,, in het kader van die kwalificatie waarneemt.197 De inhoud van de toe te passen
regell kan voorts niet als een vaststaand gegeven worden opgevat, omdat de feitenkwalificatiee op haar beurt daarop weer van invloed kan zijn.198 Degene die het recht toepast, interpreteertt de regel aan de hand van de te beoordelen gevallen en de reeds beoordeelde
gevallen,, wat betekent dat de desbetreffende regel zich ontwikkelt door steeds te worden
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De Lange (1991), p. 17 -19.
De Lange (1991), i.h.b. p. 17, 18 en hoofdstuk 3; Hirsch Ballin (1988), p. 218 - 237: een
beschrijvingg van de ontwikkeling in de (civiele) rechtspraak van een toepassingsjurisdictie
naarr een belangenjurisdictie en van de betekenis van beginselen in die ontwikkeling.
Barendrecht (1992), p. 163 en 164; zie voor het onderscheid tussen uitleg van (vage) wettelijke
criteria,, de vaststelling van de feiten, de kwalificatie daarvan en de daarop van toepassing zijndee normen in relatie tot de (indringendheid van) de beoordeling daarvan: Nicolaï (1990),
p.. 162, 293 - 301.
Hier wordt verder niet ingegaan op de kwestie, dat de inhoud van de regel en de betekenis
daarvann voor een concreet geval afhankelijk zijn van de plaats van de regel in een rechtstelsel
enn van de beginselen die daaraan ten grondslag liggen.
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toegepast.1"" Anders gezegd: de grens tussen norminterpretatie en feitenkwalifïcatie is
somss moeilijk te trekken.200 Een bijkomende complicerende factor voor het overbruggen
vann de kloof russen regel en geval is bovendien, dat de concrete gevallen waarop de regel
vann toepassing is, vaak maatschappelijk gezien verschillend zijn.201 De vraag is hoe groot
diee kloof dient te zijn voor de appellabiliteit van een bestuurlijk oordeel.
Inn de meeste gevallen zal het overbruggen van de kloof tussen regel en geval geen
echtt probleem zijn, en is voor de feitenkwalifïcatie duidelijk welke feiten relevant
zijnn en hoe deze moeten worden beoordeeld in het licht van de toepasselijke
regel. .
Diee duidelijkheid valt op te vatten als een algemene overeenstemming over de betekenis
vann de regel voor de desbetreffende feiten, die voortkomt uit een gemeenschappelijk
gedeeldee ervaring, een gemeenschappelijk gedeeld begrip en taalgebruik. Zo zal bij de
beoordelingg of iemand recht heeft op een bouwvergunning, meestal volstrekt duidelijk
zijnn of het om een bouwwerk gaat. In zoverre heeft Drion gelijk, dat het beeld van de rechterr als 'la bouche de la loi' voor het merendeel van de door de rechter te beslissingen gevallenn een realistischer beschrijving van zijn werk geeft dan het beeld van de rechter als
'rechtsvinder'.202 2
Eenn voldoende belang voor de rechtzoekende bij een rechtstreeks beroep tegen
eenn bestuurlijk oordeel ontbreekt ook, als hij een geschil daarover zonder dat dit
bezwaarlijkk voor hem is in een later stadium aan de rechter kan voorleggen als
onderdeell van een meeromvattend bestuursrechtelijk geschil. Dat zou hij bijvoorbeeldd kunnen doen in relatie tot een nog te nemen of een reeds genomen 'eindbesluit'. .
Eenn voldoende belang bij een direct beroep op de rechter is wel aanwezig als van de
belanghebbendee redelijkerwijs niet valt te verwachten, dat hij een op het bestuurlijk oordeell volgend besluit uitlokt en afwacht. In dat geval acht de bestuursrechter een 'onzelfstandig77 bestuurlijk oordeel soms toch appellabel (zie vorige paragraaf). Voorwaarde is dat
dee belanghebbende zekerheid behoeft over zijn rechtspositie en die zekerheid bepalend is
voorr zijn handelen naar de toekomst. Het handelen van de belanghebbende dient dus van
datt bestuurlijk oordeel afhankelijk te zijn gesteld (dispositievereiste).203 In het geval dat
eenn voor belanghebbende onomkeerbare of vastliggende situatie bestaat, heeft de door
belanghebbendee benodigde rechtszekerheid echter niet deze urgentie. Een bestuurlijk oordeell is dan over het algemeen voor de geadresseerde daarvan niet appellabel.
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Over de deductieve wijze van rechtsvorming: Barendrecht (1992), p. 145 -150.
Aldus Klap (1994), p. 237.
Herwijer (1990), p. 41: "Wetten hebben voornamelijk algemene gelding 'in de boekerf. 'In de
praktijk'' gelden wetten veeleer als optelsom van talloze concrete gevallen. De concrete gevallenn die vallen onder éénzelfde wettelijke norm, zijn maatschappelijk gezien vaak zeer verschillend." "
Zie NJB special Hoge Raad 1988, p. 1584.
ABRvS 7 juli 1998, AB 1999, 425, m.n. A.A.J. de Gier: dit vereiste werd overigens door de
rechterr gebracht onder het criterium van een 'zelfstandige betekenis' van het bestuurlijk oordeel. .
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WeigeringWeigering van een bestuurlijk oordeel

Uitt oogpunt van rechtsbescherming kan het bovendien wenselijk zijn om ook
toegangg tot de bestuursrechter te verlenen, als een bestuursorgaan weigert om
eenn bestuurlijk oordeel te geven. Voorwaarde is dan wel, dat de rechtzoekende uit
oogpuntt van rechtszekerheid redelijkerwijs geacht kan worden daaraan behoefte
tee hebben. Voorbeelden dat de bestuursrechter een dergelijke weigering appellabell achtte, zijn niet bekend. De jurisprudentie met betrekking tot een weigering
omm een zuiver schadebesluit te nemen, vormt hierop een uitzondering {zie paragraaff 2.3.3).
Eenn eventueel beroep tegen zo'n weigering zal op grond van het materiële
bestuursrechtt echter weinig opleveren. Daaraan kunnen belanghebbenden
immerss (nog) geen recht op een bestuurlijk oordeel ontlenen.
Naarr huidig recht hebben belanghebbenden immers geen recht op een bestuurlijk oordeel.. Zij hebben alleen recht op een rechtens juist bestuurlijk oordeel, in het geval het
bestuursorgaann 20 welwillend is geweest om een oordeel te geven. Scheltema heeft over
dezee kwestie een uitgesproken andere opvatting dan de heersende leer. Hij is van mening,
datt een overheid desgewenst aan burgers informatie behoort te verschaffen over hun
rechtspositie,, omdat wetgeving veelal die zekerheid daaromtrent niet kan bieden. Doet de
overheidd dat niet, dan zou daar een sanctie op behoren te staan. Maar ook hij constateert,
datt heden van een algemene rechtsregel daarover nog geen sprake is. 2 ° 4 De behandeling
vann de vraag of het materiële bestuursrecht niet alsnog in deze leemte zou behoren te voorzien,, gaat de reikwijdte van dit boek te buiten.
BestuurlijkBestuurlijk oordelen en 'rechtsvaststellend' besluit

Inn de literatuur wordt een appellabel bestuurlijk oordeel ook wel als een rechtsvaststellendvaststellend besluit aangemerkt. 205 Ruiter maakt bijvoorbeeld in dat verband
onderscheidd tussen rechtsnormatieve beweringen van bestuursorganen, oftewel
bestuurlijkee oordelen, waar wel en waar geen rechtskracht van uitgaat. Rechtskrachtt houdt in binding. Alleen in het eerste geval is volgens hem sprake van een
besluit,, namelijk van een rechtsvaststellend besluit. 206 Kennelijk acht Ruiter voor
eenn besluit niet bepalend of een beslissing van een bestuursorgaan op rechtsgevolg
gerichtgericht is. Voldoende is dat het oordeel enig rechtsgevolg heeft. Hij lijkt daarmee
vann een volledig geobjectiveerd begrip rechtshandeling uit te gaan. De term
rechtsvaststellendee besluiten vindt men als zodanig niet in de jurisprudentie
terug. .
Hett rechtsvaststellend 'besluif is overigens niet een nieuw fenomeen, gelet op het oude
artikell 2 van de Wet beroep administratieve beschikkingen. Volgens de definitie die deze
bepalingg geeft van de beschikking, valt een onderscheid te maken tussen rechtsscheppendee en rechtsvaststellende beschikkingen. Deze definitie omschreef de beschikking als
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Scheltema (1997), p. 6 en 7.
Schlössels (1999a); Hennekens (1999).
Ruiter (1998), i.h.b. p. 283.
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eenn eenzijdig naar buiten gerichte schriftelijke wilsverklaring van een administratief
orgaann van de centrale overheid, gegeven krachtens een in enig staats- of administratiefrechtelijkk voorschrift vervatte bevoegdheid of verplichting en gericht op de vaststelling, de
wijzigingg of de opheffing van een bestaande rechtsverhouding of het scheppen van een
nieuwee rechtsverhouding dan wel inhoudende de weigering tot zodanig vaststellen, wijzigen,, opheffen of scheppen. In deze definitie van een beschikking komt, anders dan in de
omschrijvingg van een besluit in artikel 1:3, eerste lid, Awb de term 'rechtshandeling" niet
voor.. Naar oud recht kan een appellabel bestuurlijk oordeel als beschikking worden aangemerkt.. Naar geldend recht echter strikt genomen niet.
Hett is echter niet juist o m een bestuurlijk oordeel dat essentieel is voor het bepalenn van iemands rechtspositie, o m die reden als een besluit aan te merken. Het
feitt dat van een bepaalde handeling van een bestuursorgaan een zekere binding
uitgaat,, betekent i m m e r s nog niet dat die handeling daarom een rechtshandeling
is.. Ook van feitelijk handelen kan een zekere binding uitgaan. Feitelijke handelingenn k u n n e n i m m e r s rechtsgevolgen hebben. De onrechtmatige daad in de zin
vann artikel 6:162 BW is daarvan het meest sprekende voorbeeld.
Vann een bestuurlijk oordeel kan een zekere binding uitgaan op grond van het vertrouwensbeginsel.. Op grond daarvan kan een belanghebbende er immers aanspraak op maken, dat
eenn bestuursorgaan, zoveel mogelijk, gerechtvaardigde verwachtingen honoreert. Voor het
toepassenn van dat beginsel is bepalend of die verwachtingen door het bevoegde orgaan zijn
gewektt en wat de aard is van de handeling waaraan die verwachtingen zijn ontleend. Een
bestuursrechtelijkk oordeel schept, mits dat door het bevoegde orgaan is gegeven, in principee gerechtvaardigde verwachtingen. Het is immers een uitlating van een bestuursorgaan
diee is bedoeld om de belanghebbende rechtszekerheid te bieden. Voorts is van belang, dat
ditt oordeel betrekking heeft op een concreet geval. Het bestuursorgaan kan in het algemeenn geacht worden met de bijzonderheden van het geval bekend te zijn, wat de verwachtingenn des te meer rechtvaardigt. Of die verwachtingen vervolgens gehonoreerd dienen te
worden,, is vervolgens afhankelijk van het feit of dat oordeel zich verdraagt met de wet of
mett de betrokken (algemene) belangen. 207
Hennekenss maakt een vergelijking tussen een appellabel bestuurlijk oordeel enerzijds en
eenn declaratoir vonnis van de civiele rechter, de notariële akte waarbij een koopovereenkomstt wordt opgetekend, en een besluit ex artikel 49 Wet Ruimtelijke Ordening anderzijds. 200 De laatstgenoemde handelingen zijn rechtsvaststellende rechtshandelingen, wat
geenn punt van discussie zou zijn. Appellabele bestuurlijke oordelen hebben volgens hem
inn feite een functie die vergelijkbaar is met die van deze vaststellende rechtshandelingen.
Daaromm zijn deze bestuurlijke oordelen volgens hem ook rechtsvaststellende rechtshandelingen.. Hij ziet echter mijns inziens één essentieel aspect over het hoofd. De rechter, de
notariss en burgemeester en wethouders die op grond van artikel 49 Wet Ruimtelijke Ordeningg beslissingen nemen, zijn op grond van het recht verplicht de genoemde handelingen
tee verrichten, als een rechtzoekende daarom vraagt. Belanghebbenden kunnen echter geen
rechtt op een bestuurlijk oordeel aan het bestuursrecht ontlenen. Een besluit ex artikel 49
Wett Ruimtelijke Ordening is blijkens de wet daarentegen bedoeld om bindend de rechtspositiee van gelaedeerde vast te stellen. Dat besluit geldt dan ook als rechtens onaantastbaar,
alss de belanghebbende daartegen niet tijdig bezwaar of beroep heeft aangetekend (leer van
207..
208..

Vgl. Nicolaï e.a. (1997), p. 468 - 481.
Hennekens (1999).
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dee formele rechtskracht). Aan appellabele bestuurlijke oordelen komt echter geen formele
rechtskrachtt toe, als daartegen niet binnen zes weken bezwaar of beroep is aangetekend.
Datt heeft de Afdeling bestuursrechtspraak bepaald in haar uitspraak van 15 september
i997.2°9 9
Indienn men de voormelde opvatting van Ruiter consequent doorvoert, zou dat betekenen,
datt men in feite de 'normatieve' leer van Van Dunne aanvaardt ter interpretatie van het
begripp rechtshandeling dat deel uitmaakt van de definitie van een besluit in artikel 1:3, eerstee lid, Awb. Uit oogpunt van een heldere en begrijpelijke afbakening van de competentie
vann de bestuursrechter is de 'invoering' van die leer echter niet gewenst. Dat de normatievee leer ongeschikt is voor het toepassen van artikel 8:1, eerste lid, Awb, valt te illustreren
aann de hand van enkele concrete voorbeelden. Volgens de normatieve leer verricht bijvoorbeeldd iemand die 'afstand doef van een recht soms een rechtshandeling, namelijk als
inderdaadd achteraf gezien blijkt dat het recht daardoor teniet is gegaan. Soms blijft het desbetreffendee recht daarentegen bestaan. Het 'nagestreefde' gevolg treedt dan niet in. In dat
gevall spreekt Van Dunne niet van een rechtshandeling.210 Volgens een analoge toepassing
vann de normatieve leer op bestuursrechtelijke handelingen zou dus 'slechts' van een
besluitt sprake zijn, als achteraf blijkt dat de desbetreffende handeling van het bestuursorgaann een rechtsgevolg heeft. Volgens deze normatieve uitleg zou bijvoorbeeld de ene vergunningverleningg een rechtshandeling zijn, namelijk als deze rechtsgeldig heeft
plaatsgevonden,, en de andere vergunningverlening daarentegen niet, als deze bijvoorbeeld
inn strijd met een wettelijk voorschrift is geschied. Ook stilzwijgend gedogen kan volgens
dee normatieve leer een rechtshandeling opleveren, namelijk indien op grond daarvan de
overtrederr een recht heeft gekregen op 'niet-handhaveri.
TenTen slotte

Dee problematiek of een bestuurlijk oordeel een besluit oplevert, en zo ja op grond
waarvan,, valt te 'omzeilen? door het bestuurlijk oordeel voor de toegang tot de
rechterr met een besluit gelijk te stellen, als dat oordeel essentieel is voor het bepalenn van de rechtspositie van belanghebbenden. 211 Het bepalen van de rechtspositiee heeft daarbij een ruimere betekenis dan het in het leven roepen van rechten
enn plichten. Wenselijk is dat dit een wettelijke basis krijgt. Voorstellen daartoe
komenn in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk aan bod.
2.3.32.3.3 Het zuivere schadebesluit
Algemeen Algemeen
Eenn zuiver schadebesluit is een beslissing van een bestuursorgaan over de vergoedingg van schade die een belanghebbende heeft geleden ten gevolge van een
publiekrechtelijkee (rechts)handeling. Dat besluit is een bijzonder soort bestuurlijkk oordeel. Het zuiver schadebesluit houdt immers een vaststelling in van een
rechtt die grote verwantschap vertoont met de hiervoor beschreven bestuurlijke
oordelen. .
209..
210..
211..

ABRvS 15 september 1997, AB 1998,8, m.n. P.J.J. van Buuren.
Bijv. Van Dunne (1971), p. 78.
Vgl. Van Ommeren (2000).
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Hierr geldt wat over het algemeen voor appellabele bestuurlijke oordelen opgaat;
dee betekenis van een algemene rechtsregel voor iemands rechtspositie in concreto,, in casu die van de gelaedeerde, is onduidelijk. De toepassing van de voormeldee rechtsbeginselen vergt een complexe beoordeling van de inhoud van een
rechtsbetrekkingg en kan aanleiding zijn voor verschil van mening. 212 Uit oogpunt
vann rechtszekerheid behoeft de gelaedeerde daarover een gezaghebbend rechtsoordeell van het bevoegde bestuursorgaan, waar een zekere binding van uitgaat,
inn die zin dat het bestuursorgaan zich daaraan heeft te houden.
Hett dispositievereiste, in de betekenis dat de geadresseerde zijn handelen afstemt op het
bestuurlijkk oordeel, speelt bij zuivere schadebesluiten daarentegen een ondergeschikte rol.
Uitt het voorafgaande volgt, dat aan het zuiver schadebesluit een (aanvullende)
verbintenisscheppendee werking toekomt. Op grond van het vertrouwensbeginsel
iss het bestuursorgaan immers in principe daaraan gebonden. Een zuiver schadebesluitt is echter niet gericht het scheppen van het recht op schadevergoeding,
maarr alleen op het vaststellen van dat recht.213 Het recht op schadevergoeding
vloeitt immers voor de gelaedeerde rechtstreeks voort uit de schadeveroorzakende
daadd (aangenomen dat aan de andere vereisten voor een (on)rechtmatige daad is
voldaan),, alsmede uit een algemeen rechtsbeginsel. Het gaat om het beginsel, dat
degenee die door een aan hem toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten
schadee veroorzaakt, gehouden is die schade aan de benadeelde te vergoeden of
omm het beginsel, in geval van de rechtmatige overheidsdaad, van égalité devant
less charges publiques.
Inn de literatuur treft men de opvatting aan, dat het bestuursorgaan discretionaire ruimte
toekomtt bij het vaststellen van de omvang van de schadevergoeding. Dit hangt samen met
hett feit dat die omvang wordt bepaald door de billijkheid. Een belanghebbende die recht
heeftt op nadeelcompensatie zou niet zonder meer uit hoofde daarvan aanspraak kunnen
makenn op een vergoeding van de volledige schade. De vraag is nu of vanwege het bestaan
vann die discetionaire ruimte214 de beslissing van het bestuursorgaan dat iemand recht
heeftt op nadeelcompensatie een rechtshandeling oplevert. Ik zou menen dat dit niet het
gevall is, omdat het recht op nadeelcompensatie niet afhankelijk is van die beslissing. Waar
hett om gaat, is dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft tot het vaststellen van de
omvangomvang van de te vergoeden schade. Wanneer het bestuursorgaan dat weigert te doen,
komtt de rechter vervolgens de bevoegdheid toe om dat in plaats van dat bestuursorgaan te
doenn door in de zaak te voorzien.215 Dit voorbeeld illustreert hoe moeilijk het begrip
rechtshandelingg hanteerbaar is, wat een belangrijke reden is om van dat begrip af te willen
terr afbakening van de competentie van de bestuursrechter.

212..
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215..

M. Schreuder-Vlasblom in haar noot bij ABRvS 4 maart 1999, AB 1999, 133. .
De Wijkerslooth (1999), p. 92 en 93: hij bestrijdt dat zuivere schadebesluiten publiekrechtelijkee rechtshandelingen zijn.
Schueler (2002), p. 138-143.
ABRvS 28 november 2001, AB 2002, 99, m.n. A. van Hall: het ging om toepassing van artikel
77 Deltawet (nadeelcompensatie).
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Eenn geschil over een zuiver schadebesluit is een bestuursrechtelijk geschil waarvann de bestuursrechter in principe rechtstreeks kennis behoort te kunnen
nemen. .
Jurisprudentie Jurisprudentie

Dee Afdeling rechtspraak beschouwde in het verleden een dergelijke beslissing als
eenn privaatrechtelijke handeling, tenzij deze berustte op een wettelijke basis,
zoalss artikel 49 WRO, of indien deze was gebaseerd op een gepubliceerde
beleidsregel.22 De eis van publicatie paste deze rechter bij de beoordeling daarvann strikt toe. Recentelijk is de Afdeling bestuursrechtspraak omgegaan, heeft zij
dezee eisen laten vallen en zich aangesloten bij jurisprudentie van de Centrale
Raadd van Beroep.217 De Afdeling bestuursrechtspraak rekent zuivere schadebesluitenn nu in principe wel tot haar competentie. 2
Dee Centrale Raad van Beroep is de Afdeling bestuursrechtspraak en haar voorganger voorgegaann door in 1994 reeds zuivere schadebesluiten tot zijn competentie te rekenen. De
Centralee Raad van Beroep besloot toen, dat als een belanghebbende om schadevergoeding
verzoektt naar aanleiding van een eerder genomen besluit waartegen beroep kon worden
ingesteld,, en de beslissing van het bestuursorgaan op zijn verzoek een dermate nauwe
samenhangg vertoont met het eerstgenoemde (appellabele) besluit, deze schadebeslissing
dann een besluit is in de zin van artikel 1:3 Awb. De connexiteit tussen het schadeveroorzakendee besluit en de beslissing inzake schadevergoeding is volgens die jurisprudentie bepalendd voor het besluitkarakter.219 De Centrale Raad van Beroep heeft deze connexiteitseis
daarnaa nog eens bevestigd in zijn uitspraak van 24 september 1997.220 Hij bepaalde
daarin,, dat een beslissing van het bestuursorgaan op het verzoek tot vergoeding van
schadee niet als een besluit valt aan te merken, indien de schade het gevolg is van feitelijk
handelen.. Dat is ook het geval, als de desbetreffende feitelijke handeling plaatsvindt in het
kaderr van een door regels van het publiekrecht beheerste rechtsbetrekking.221 De rechtbankk wiens uitspraak door de Centrale Raad van Beroep in deze zaak werd vernietigd, was
vann mening dat dit wel het geval was en werd daarom teruggefloten.222 Uit deze uitsprakenn van de Centrale Raad van Beroep valt het volgende af te leiden. Alleen een verzoek van
dee gelaedeerde dat betrekking heeft op schade die is veroorzaakt door een besluit, kan volgenss deze rechter tot een besluit leiden. Heeft dat verzoek daarentegen alleen betrekking
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ARRvS 18 november 1987, AB 1987, 545, m.n. P.C.E. van Wijmen (Kromhout-Rijkswaterstaat);; ARRvS 27 januari 1989, AB 1989, 346, m.n. P.C.E. van Wijmen, Gst. 1990 (6897), 10,
m.n.. J.M.H.F. Teunissen; ARRvS 10 mei 1993, AB 1993,490, m.n. P.C.E. van Wijmen.
De Planque (1989), p. 69 - 70: het CBB volgde reeds in het verleden de lijn van de CRvB; zie
ookk CBB 19 februari 1997, AB 1997, 144, m.n. J.H. van de Veen, JB 1997, 92, m.n. H.J.
Simon,, M & R 1997, nr. 40, m.n. Ch.W. Backes.
Zie voor een opsomming van de jurisprudentie en literatuur daarover Van Ommeren (1997),
p.. 324.
CRvB 28 juli 1994, AB 1995, 133, m.n. R.M. van Male, JB 1994, 221, RAwb 1995, 9, m.n.
RJ.G.M.. Widdershoven; CBStF 23 mei 1996, JB 1996,177.
JB 1997,240, m.n. H.J. Simon.
CRvB 24 september 1997, JB 1997,240, m.n. H.J. Simon.
Pres. Rb. Den Haag 10 mei 1996, JB 1996, 206, m.n. H.J. Simon; Rb. Amsterdam 10 mei
1996,, Awb-katern 1996, 75; zie daarover Verheij (1999), p. 13, 24 - 26.
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opp schade die is veroorzaakt door een feitelijke voorbereidingshandeling, dan is van een
besluitt geen sprake.223
Dee Afdeling bestuursrechtspraak rekent nu eveneens zuivere schadebesluiten tot
haarr competentie, ofschoon zij daarvoor andere argumenten hanteert dan de
Centralee Raad van Beroep. 224 Het connexiteitscriterium225 hanteert de Afdeling
bestuursrechtspraakk - anders dan de Centrale Raad van Beroep - slechts ter bepalingg van de bevoegdheid van de bestuursrechter en niet om vast te stellen of
sprakee is van een besluit. 22 Het materiële resultaat van de jurisprudentie van
beidee bestuursrechters is overigens hetzelfde.
Dee voormelde ommekeer van de Afdeling bestuursrechtspraak vormt een logisch vervolg
opp haar jurisprudentie inzake terugvorderingsbesluiten, waarin zij de publiekrechtelijke
bevoegdheidd tot het nemen van een terugvorderingsbesluit baseert op het algemene
rechtsbeginsel,, dat wat onverschuldigd is betaald, kan worden teruggevorderd.227 Ook
voorr dat beginsel geldt, dat het van bestuursrechtelijke aard is, wanneer het zijn werking
doett voelen in door het bestuursrecht beheerste verhoudingen.22
Off een beslissing van het bestuursorgaan over de aansprakelijkheid uit (onrechtmatigee overheidsdaad een besluit oplevert, is volgens de Afdeling bestuursrechtspraakk afhankelijk van de aard van de rechtsbetrekking waarbinnen de schade
optreedt.. Die beslissing levert een besluit op, als deze rechtsbetrekking publiekrechtelijkk van aard is.
Dee grondslag van het zuiver schadebesluit is volgens de Afdeling bestuursrechtspraakk gelegen in het algemene rechtsbeginsel, dat degene die door een aan hem
toerekenbaarr onrechtmatig handelen of nalaten schade heeft veroorzaakt, gehou223..
224..

225..

226..

227..
228..

Van Ettekoven & Schueler (1998), p. 347.
ABRvS 29 november 1996, JB 1996, 253, AB 1997, 66 m.n. P.J.J. van Buuren, Gst. 1997
(7047),, nr. 5, m.n. H.Ph.J.A.M. Hennekens, RAwb 1997, 37, m.n. B.J. Schueler, M & R 1997,
nr.. 38, m.n. Ch.W. Backes (onder nr. 40); ABRvS 18 februari 1997, AB 1997, 143, m.n. P.J.J.
vann Buuren, JB 1997, 47, m.n. H.J. Simon, Gst. 1997 (7052), m.n. H.Ph.J.A.M. Hennekens,
MM & R 1997, nr. 39, m.n. Ch.W. Backes (noot onder nr. 40): de bestuursrechter laat echter in
dezee uitspraak na om een materiële rechtsgrond aan te wijzen voor het zuiver schadebesluit;
ABRvSS 6 mei 1997, AB 1997, 229, m.n. P.J.J. van Buuren, JB 1997, 118, m.n. H.J. Simon;
bevestigingg daarvan in korte bewoordingen in: ABRvS 15 januari 1998, JB 1998, 36, m.n.
E.C.H,E.C.H, van de Linden, Gst. 1998 (7086), nr. 6, m.n. C.P.J. Goorden. Van der Vlies (1997),
p.. 602 e.v.
Dit criterium roept de vraag op of ook een schade'besluit' met betrekking tot de schade die is
veroorzaaktt door het niet (tijdig) nemen van een besluit, appellabel is. De bestuursrechters
hebbenn daarover uiteenlopende opvattingen; zie Van der Vlies & Koetser (1999), p. 1472;
ABRvSS 3 juni 1999, JB 1999, 167, m.n. E.C.H, van de Linden; zie voor een overzicht en voor
dee verschillen tussen de bestuursrechters op dit punt ook: Van Ravels (1999b), p. 278 en 279.
ABRvS 15 januari 1998, JB 1998, 36, m.n. E.C.H, van de Linden, Gst. 1998 (7086), nr. 6, m.n.
C.P.J.. Goorden; Wiggers-Rust (1997), p. 181 en 182: de connexiteit is niet bepalend voor de
vraagg of sprake is van een besluit. Deze is alleen bepalend voor de vraag of sprake is van een
appellabelappellabel zuiver schadebesluit; zie ook Van Ravels (1997), p. 62.
Voor het terugvorderingsbesluit bestaat vaak een uitdrukkelijke wettelijke basis, bijv. in geval
vann het terugvorderen van subsidie (art. 4:57 Awb).
ABRvS 21 oktober 1996, AB 1996, 496, m.n. N. Verheij, JB 1996, 232, m.n. H.J. Simon.
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denn is om die schade aan de benadeelde te vergoeden of, in het geval dat een
rechtmatigg besluit de schade heeft veroorzaakt, in het beginsel van égalité devant
less charges publiques (het beginsel van gelijkheid voor de openbare lasten). De
Afdelingg bestuursrechtspraak heeft bepaald, dat deze beginselen publiekrechtelijk
vann aard zijn, indien zij hun werking doen voelen in een door de uitoefening van
eenn aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid ontstane rechtsverhouding. 2 2 9
Datt is een ruimer criterium dan het criterium van de Centrale Raad van Beroep,
datt de schadeveroorzakende handeling een appellabel besluit dient te zijn.
Binnenn een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking kan het bestuursorgaan ook feitelijke verbintenisscheppendee handelingen verrichten, bijvoorbeeld in het geval van de uitoefening
vann toezicht op naleving van wettelijke voorschriften of in het geval van langdurig stilzwijgendd gedogen.230 Als dergelijke handelingen schade veroorzaken, is een beslissing van het
desbetreffendee bestuursorgaan over de vergoeding van de door die handelingen veroorzaaktee schade volgens het door de Afdeling bestuursrechtspraak gehanteerde criterium
eenn besluit, echter niet volgens dat van de Centrale Raad van Beroep.231 De Centrale Raad
vann Beroep stelt daarentegen de aard van de beslissing over de overheidsverplichting om
schadee te vergoeden afhankelijk van het voormelde connexiteitsvereiste. Dat is een onjuist
criteriumm om de aard van een geschil te bepalen. Bepalend daarvoor is immers of het
geschill betrekking heeft op een rechtsbetrekking waarbij een specifiek algemeen belang in
hethet geding is (zie paragraaf 2.2.3).
Dee gelaedeerde kan het bestuursorgaan verzoeken om een zuiver schadebesluit
tee nemen. Een geschil daarover valt eveneens onder de competentie van de
bestuursrechter.. En ook ingeval het verzoek betrekking heeft op het niet tijdig
nemenn van een besluit, dient deze handeling volgens de Afdeling bestuursrechtspraakk voor bezwaar en beroep met een zuiver schadebesluit gelijk te worden
gesteld.2*2 2
Voorwaardee voor een zuiver schadebesluit is derhalve, dat dit is genomen in het
kaderr van een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking. De Afdeling bestuursrechtspraakk heeft dat aldus geformuleerd, dat de rechtsbetrekking moet worden
beheerstt door de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid,233 of zoals
dee President van de Haagse rechtbank dat reeds eerder formuleerde:
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ABRvS 29 november 1996, Gst. 1997 (7047), 5, m.n. H.Ph.J.A.M. Hennekens, JB 1996, 253,
ABB 1997, 66, m.n. P.J.J. van Buuren; ABRvS 18 februari 1997, AB 1997, 143, m.n. P.JJ. van
Buuren,, Gst. 1997 (7052), m.n. H.Ph.J.A.M. Hennekens, JB 1997,7, m.n. H.J. Simon; ABRvS
66 mei 1997, AB 1997, 229, m.n. P.J.J. van Buuren; JB 1997,118, m.n. H.J. Simon.
Bijv. ABRvS 23 juni 2000, AB 2001, 8, m.n. A.J.J. de Gier burgemeester en wethouders van
Loosdrechtt hadden een zonder bouwvergunning geplaatste steiger en skischans langdurig
gedoogd.. Deze bestonden dertig jaar. Zij meenden op grond daarvan niet tot handhaving te
kunnenn overgaan. Volgens de rechter terecht
ABRvS 15 januari 1998, Br. 1998, p. 525 - 527, m.n. B.P.M, van Ravels (verzoek om vergoedingg van schade die was geleden ten gevolge van niet-handhaving).
ABRvS 3 juni 1999, JB 1999,167, m.n. E.C.H, van der Linden.
ABRvS 6 mei 1997, AB 1997, 229, m.n. P.J.J. van Buuren.
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"eenn rechtsbetrekking moet in overwegende mate worden bepaald door een aan het
bestuursorgaann toegekende bestuursbevoegdheid." 234

Dee bevoegdheid die in overwegende mate de rechtsbetrekking bepaalt, is de (vermeende)) bevoegdheid op basis waarvan het schadeveroorzakende overheidshandelenn heeft plaatsgevonden. In die (vermeende) bevoegdheid ligt mede de
bevoegdheidd tot het nemen van het zuivere schadebesluit besloten, wat impliceert
datt het orgaan dat het schadeveroorzakende besluit heeft genomen, het aangewezenn orgaan is om tevens het daarmee samenhangende zuiver schadebesluit te
nemen,, in beginsel met uitsluiting van andere (hiërarchisch bovengeschikte)
organen. 2355 De verplichting tot het betalen van schadevergoeding rust overigens
opp het overheidslichaam waarvan dat bestuursorgaan deel uitmaakt.
Dee gelaedeerde kan overigens ervoor kiezen om de verbintenis tot het betalen van schadevergoedingg niet door het bestuursorgaan maar door de civiele rechter te laten vaststellen.2366 Hij heeft die keuzemogelijkheid zelfs ingeval hij reeds om een zuiver schadebesluit
heeftt verzocht, totdat het onderzoek op de terechtzitting is gesloten.
Evaluatie Evaluatie

Dee jurisprudentie inzake het zuiver schadebesluit is in overeenstemming met het
uitgangspunt,, dat een bestuursrechtelijk geschil onder de competentie van de
bestuursrechterr behoort te vallen (zie paragraaf 2.1.i). Daarvoor is vereist dat het
geschill betrekking heeft op een rechtsbetrekking waarbij een specifiek algemeen
belangg is betrokken (zie paragraaf 2.2.3). Dit criterium vindt men terug in de
hiervoorr vermelde jurisprudentie. De rechter acht immers de aard van de rechtsbetrekkingg bepalend.
Diee jurisprudentie is voor kritiek vatbaar voor zover de rechter een zuiver
schade'besluit'' als een rechtshandeling aanmerkt (zie paragraaf 2.3.2.).
Opp de voormelde jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak is ook nog andere
kritiekk geuit. Deze rechter zou ten onrechte uit algemene rechtsbeginselen publiekrechtelijkee bevoegdheden hebben afgeleid. Vooral de uitspraak van 21 oktober i^62^7 inzake het
terugvorderingsbesluitt heeft aanleiding gegeven tot die kritiek, omdat de rechter daarin
expliciett overweegt, dat het desbetreffende algemene rechtsbeginsel een publiekrechtelijke
bevoegdheidd schept.
Eenn bestuursorgaan kan inderdaad geen publiekrechtelijke bevoegdheid aan een
algemeenn rechtsbeginsel ontlenen, omdat beginselen slechts als functie hebben
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Pres. Rb. Den Haag, 10 mei 1996, JB 1996, 206, m.n. H.J. Simon.
Vgl. ABRvS 10 april 1998, Gst. 1998 (7101), nr. 2, m.n. B.M.J. van der Meulen; ABRvS 23 juli
1999,, AB 1999, 414, m.n. L.J.A. Damen, JB 1999, 203, m.n. M.A. Heldeweg; ABRvS 12 augustuss 1999, AB 1999, 327, m.n. M. Schreuder-Vlasblom.
Verheij (1999), p. 39; zie ook HR 17 december 1999, AB 2000,89, m.n. P.J.J. van Buuren.
ABRvS 21 oktober 1996, AB 1996, 496, m.n. N. Verheij, JB 1996, 232, m.n. H.J. Simon.
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omm de uitoefening van reeds bestaande bevoegdheden te normeren. 2 ^ 8 Beginselenn creëren geen bevoegdheden. 239 Aan een rechtsbeginsel kan wel verbintenisscheppendee werking toekomen, in dit geval in aanvulling op de uitoefening van
dee secundaire bevoegdheid tot het vaststellen van de schadevergoeding. Een
beginsell fungeert echter niet als een zelfstandige bron van een publiekrechtelijke
verbintenis. .
Opp grond van een toezegging kan een bestuursorgaan bijvoorbeeld jegens een bepaalde
belanghebbendee verplicht zijn om een bepaald besluit te nemen. Als bron van de verbinteniss fungeren hier zowel het vertrouwensbeginsel als de publiekrechtelijke toezegging,240
diee zijn grondslag heeft in een accessoire publiekrechtelijke bevoegdheid. De accessoire
publiekrechtelijkee bevoegdheid valt vervolgens te herleiden tot de primaire publiekrechtelijkee bevoegdheid waarop de toezegging betrekking heeft.
Dee grondslag van een zuiver schadebesluit dient dan ook in de eerste plaats
gezochtt te worden in de publiekrechtelijke bevoegdheid krachtens welke het
schadeveroorzakendee besluit is genomen (primaire bevoegdheid), en waarvan de
bevoegdheidd tot het nemen van een zuiver schadebesluit is afgeleid {accessoire
bevoegdheid).. Die primaire bevoegdheid zal meestal bij of krachtens wettelijk
voorschriftt aan het bestuursorgaan zijn verleend. 241
Alss een zuiver schadebesluit betrekking heeft op schade die het gevolg is van feitelijkk publiekrechtelijk handelen of van het vaststellen van een algemeen verbindendd voorschrift of beleidsregel, valt dit besluit over het algemeen niet onder de
competentiee van de bestuursrechter. Dat heeft niet zozeer te maken met de vraag
off sprake is van een besluit, althans voor zover het de competentie van de Afdelingg bestuursrechtspraak betreft, maar veeleer met het door de Afdeling bestuursrechtspraakk gehanteerde connexiteitsvereiste. Het zuiver schadebesluit is dan
niett appellabel, omdat het besluit dat de schade heeft veroorzaakt, van de competentiee van de bestuursrechter is uitgezonderd. Ten aanzien van een feitelijke
publiekrechtelijkee handeling die schade veroorzaakt, geldt hetzelfde. Het feit dat
dezee handelingen van het bestuursorgaan zijn uitgezonderd van de competentie
vann de bestuursrechter, werkt door ten aanzien van het daarmee samenhangende
zuiverr schadebesluit. Dat die uitzondering soms tot een voor de rechtzoekende
willekeurigee afbakening van de competentie van de bestuursrechter leidt, is in
paragraaff 2.1.2 geïllustreerd aan de hand van de casus over Bos.
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Van Buuren (1997), p. 763: uit een beginsel kan geen rechtshandeling voortvloeien. Op dat
beginsell kan wel een bevoegdheid worden gebaseerd.
Zie Van der Vlies (1997), p. 608; Kortmann (1997), p. 1327; H.Ph.J.A.M. Hennekens in zijn
noott bij ABRvS 18 februari 1997, Gst. 1997 (7052), nr. 6: zij zijn van oordeel, dat uit een
rechtsbeginsell geen bevoegdheid kan worden afgeleid.
Vgl. Menu (1994), p. 275 - 279: zij acht het mogelijk om de eenzijdige overheidstoezegging als
zelfstandigee verbintenisscheppende rechtsfiguur in het systeem van het BW in te bedden.
Anders Ruiter (1998), p. 286 en 287: hij neemt een algemene bevoegdheid aan tot het nemen
vann rechtvaststellende besluiten.
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Watt de huidige competentieafbakening betekent, valt voorts te illustreren aan de hand van
hett volgende geval. Indien een belanghebbende het bestuursorgaan verzoekt om te handhaven,, deze handhaving uitblijft, de belanghebbende daardoor schade lijdt, hij het
bestuursorgaann verzoekt om deze schade te vergoeden en het bestuursorgaan vervolgens
opp dat verzoek om schadevergoeding beslist, levert die laatste beslissing een appellabel zuiverr schadebesluit op. Dat geldt ook voor het niet-tijdig beslissen op dat verzoek tot schadevergoeding.2422 De situatie kan zich voordoen, dat deze belanghebbende niet verzoekt om
handhaving,, maar direct bij het bestuursorgaan een verzoek indient tot het vergoeden van
dee schade die hij heeft geleden door het niet-handhaven. In dat geval levert de beslissing
vann het bestuursorgaan geen besluit op. Die situatie doet zich ook voor, als het bestuursorgaann niet of niet tijdig beslist op dat verzoek tot schadevergoeding.243
Diee jurisprudentie is voorts voor kritiek vatbaar, omdat de Afdeling bestuursrechtspraak
daarinn eerst een bepaald type beslissing als besluit aanmerkt en vervolgens dat besluit in
bepaaldee gevallen uitzondert van de werking van artikel 8:1, eerste lid, Awb. Zij erkent in
eerstee instantie, dat een belanghebbende in principe het recht van beroep heeft, en 'ontneemt'' vervolgens in sommige gevallen dat recht weer zonder dat daarvoor een wettelijke
basiss bestaat. Dit verdraagt zich niet met het stelsel van de Awb, waarin limitatief is
omschrevenn welke (typen) besluiten van de competentie van de bestuursrechter zijn uitgezonderd.. Dat is geregeld in de artikelen 8:2 tot en met 8:5 van de Awb. De Afdeling
bestuursrechtspraakk voegt daar een uitzondering aan toe.
WetswijzigingWetswijziging gewenst
Naarr aanleiding van de voormelde jurisprudentie over schadebesluiten hebben
onderr andere Verheij en Polak gepleit voor een ingrijpen van de wetgever.244 Zij
willenn meer dan alleen een codificatie van de voormelde jurisprudentie en bevelenn de wetgever aan om de gelaedeerde het recht te verlenen om zich direct tot de
bestuursrechterr te wenden met een vordering tot vergoeding van de schade die
hijj heeft geleden ten gevolge van een besluit anders dan op basis van artikel 8:73
Awb.. Hij zou volgens hen daarvoor een termijn van vijfjaren moeten krijgen. De
invoeringg van het door hen voorgestelde rechtsmiddel zou een aanmerkelijke veranderingg teweegbrengen, omdat het bestaan van een (fictief) besluit of een daarmeee gelijk te stellen handeling volgens hun aanbevelingen niet langer een
vereistee is voor de toegang tot de bestuursrechter, in geval van overheidsaansprakelijkheidd wegens een (on)rechtmatig publiekrechtelijke (rechts)handeling van
eenn bestuursorgaan. 24 5 Voordeel van hun voorstel is, dat dit de kwestie of een
beslissingg van een bestuursorgaan over overheidsaansprakelijkheid een besluit
oplevert,, omzeilt. Die kwestie is dan voor de toegang tot de rechter niet meer relevant. .
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ABRvS 30 maart 1999, AB 2000, 10, m.n. G.T.J.M. Jurgens.
ABRvS 15 januari 1998, JB 1998, 36, m.n. E.C.H, van der Linden.
Zie ook Polak (1997), p. 1326.
Verheij (1999), p. 48 - 50. Hij pleit overigens voor een vergelijkbare regeling voor nadeelcompensatiee bij rechtmatig handelen (p. 50 e.v.); zie ook Polak (1999), p. 81 - 87, 145; De Wijkersloothh (1999), p. 98.
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Wenselijkk is dat daarbij ook het voormelde connexiteitscriterium dat de Afdeling
bestuursrechtspraakk hanteert, vervalt. Men zou zich ook tot de bestuursrechter
moetenn kunnen wenden met een verzoek tot een veroordeling tot het vergoeden
vann de schade die men heeft geleden ten gevolge van publiekrechtelijk feitelijk
handelen. .
2.3.44

Bevoegdhedenovereenkomst

BesluitenBesluiten in relatie tot de bevoegdhedenovereenkomst
Eenn bevoegdhedenovereenkomst heeft als onderwerp de uitoefening van een
publiekrechtelijkee bevoegdheid door een bestuursorgaan. Meestal verplicht het
bestuursorgaann zich daarbij tot het nemen van een bepaald besluit, bijvoorbeeld
omm een bepaalde vergunning of vrijstelling te verlenen.
Watt betreft de beslissing van het bestuursorgaan om een dergelijke overeenkomstt aan te gaan, valt het volgende op te merken. Gelet op het feit, dat het
bestuursorgaann met die beslissing beoogt een verplichting op zich te nemen en
zijnn wederpartij een recht te verlenen op een bepaalde prestatie, dient die beslissingg als een rechtshandeling te worden aangemerkt. Die rechtshandeling vindt
haarr grondslag in een accessoire publiekrechtelijke bevoegdheid (zie paragraaf
2.2.3).. De handeling waarbij het bestuursorgaan een bevoegdhedenovereenkomst
aangaat,, levert daarom een besluit op. 246
MogelijkheidMogelijkheid van beroep op de bestuursrechter
Dee besluiten tot het aangaan van een bevoegdhedenovereenkomst vallen in principee onder de competentie van de bestuursrechter.247 Dat betekent dat een
belanghebbendee daartegen beroep kan instellen,248 mits hij daarbij voldoende
belangg heeft (artikel 6:3 Awb).
Ookk tegen het besluit dat een bestuursorgaan neemt ter uitvoering van een
bevoegdhedenovereenkomst,, staat meestal beroep open voor zowel de wederpartijj van het bestuursorgaan als voor andere belanghebbenden. Die besluiten hebbenn immers veelal betrekking op het verlenen van een vergunning, onthefring of
vrijstellingg en dergelijke. De belanghebbende kan dan, als hij van mening is dat
hett bestuursorgaan zijn afspraak niet nakomt, een beroep doen op het vertrouwensbeginsel. .
Hett is mogelijk dat het bestuursorgaan tijdens de procedure aanvoert, dat
hett de overeenkomst niet is nagekomen, omdat de belanghebbende niet de pres246..
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De Haan, Drupsteen & Fernhout (1998), p. 112 e.v; zie Verheij (1999), p. 71.
Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 294.
Anders (impliciet) HR 3 april 1999, AB 1998, 241, m.n. Th.G. Drupsteen: het geschil dat
daarinn door de civiele rechter werd beslecht, had betrekking op een voorschrift in een
bevoegdhedenovereenkomstt over de wijziging van een bestemmingsplan. Dat voorschrift
werdd wegens schendig van het verbod van détournement de pouvoir onrechtmatig bevonden;
eveneenss (impliciet) anders: Hof Amsterdam 6 november 1997, NJ1998, 634.
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tatiee heeft verricht waartoe deze uit hoofde van de overeenkomst gehouden was.
Hett bestuursorgaan doet dan {in feite) een beroep op het algemene vertrouwensbeginsell dat ten grondslag ligt aan het contractenrecht. Of dit een legitime weigeringsgrondd oplevert, zal de bestuursrechter vervolgens moeten toetsen op basis
vann de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de van toepassing zijnde
bijzonderee bestuursrechtelijke regelgeving.
Stell dat de belanghebbende de verplichtingen die op hem rusten uit hoofde van de
bevoegdhedenovereenkomst,, niet nakomt. Voor het bestuursorgaan staat dan geen beroep
openn op de bestuursrechter. Deze kan naar aanleiding daarvan wel zijn toegezegde prestatiee opschorten. Die optie kwam hiervoor reeds ter sprake. Het bestuursorgaan zou zich in
principee ook met een nakomingsactie tot de civiele rechter kunnen wenden.
Eenn bestuursrechtelijk geschil over het besluit van het bestuursorgaan tot het
aangaann van de overeenkomst zal zich overigens niet gauw voordoen. De wederpartijj die daarmee niet akkoord gaat, omdat het bestuursorgaan bijvoorbeeld een
onredelijkee tegenprestatie verlangt, zal immers over het algemeen de overeenkomstt niet tekenen.
Dee vraag of een bestuursorgaan een bepaalde bevoegdhedenkomst mag aangaan,
kann indirect in de bestuursrechtspraak aan de orde komen. Dat is bijvoorbeeld
mogelijkk als een belanghebbende beroep instelt tegen een besluit dat op basis van
diee overeenkomst is genomen.
Datt indirect beroep mogelijk is, valt af te leiden uit de uitspraak van de Afdeling rechtspraakk van 4 oktober 1985.249 Het ging daarbij weliswaar niet om een overeenkomst die al
geslotenn was, maar om een overeenkomst die de belanghebbende weigerde te accepteren.
Voorr de mogelijkheid van indirect beroep is dit onderscheid verder niet van belang. Het
gingg in die uitspraak om een besluit van de gemeenteraad waarbij hij zijn weigering handhaaftt om het ter plaatse geldende bestemmingsplan te herzien zodanig dat het voor de
belanghebbendee mogelijk werd om zijn camping uit te breiden. Terzijde merk ik op, dat in
hett verleden de mogelijkheid van beroep op bestuursrechter bestond in het geval van een
weigeringg om een bestemmingsplan te wijzigen, mits sprake was van een 'postzegelplan'.2500 De gemeenteraad had zijn weigering gebaseerd op de omstandigheid, dat appellantt niet bereid was de aan hem voorgelegde privaatrechtelijke overeenkomst aan te gaan.
Hijj zou op grond van die overeenkomst verplicht zijn geweest tot het betalen van een
bedragg in het Fonds dorpsuitleg. De bestuursrechter achtte zich competent om van het
onderhavigee geschil kennis te nemen. De rechter oordeelde de onderhavige weigering in
strijdd met het verbod van détournement de pouvoir.
Ookk de volgende situatie kan zich voordoen. Stel dat het bestuursorgaan een
besluitt neemt overeenkomstig de bevoegdhedenovereenkomst. Het is mogelijk,
datt de wederpartij achteraf meent, dat hij op grond van die overeenkomst een
prestatiee heeft verricht, waartoe het bestuursorgaan hem rechtens gezien niet had
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Gst 1986 (6808), p. 101 -103, m.n. W. Konijnenbelt (Pluimpot).
Thans niet meen ABRvS 30 november 1995, AB 1996, 69, m.n. P.J.J. van Buuren; zie voor kritiek:: Nicolaï e.a. (1997), p. 646 en 647.

DEE COMPETENTIE VAN DE RECHTER

71

mogenn verplichten. Daarvan is bijvoorbeeld sprake, als de bevoegdhedenovereenkomstt hem verplicht om geld te betalen ten behoeve van een doel dat niets te
makenn heeft met het algemene belang dat het bestuursorgaan dient te behartigen
bijj het onderhavige besluit (détournement de pouvoir). Deze situatie komt materieell overeen met de situatie waarin aan een vergunning voorschriften verbonden
zijnn die niet overeenkomen met de strekking van het wettelijk voorschrift waarop
diee vergunning is gebaseerd. De bestuursrechter zou de vergunning onder voorwaardenn - dat wil zeggen de vergunning op basis van een bevoegdhedenovereenkomstt - uit oogpunt van rechtsbescherming gelijk behoren te stellen aan een
vergunningg waaraan voorschriften zijn verbonden. Hij kan uitdrukkelijk in zijn
uitspraakk overwegen dat hij daartoe overgaat. Een dergelijke benadering van de
rechterr komt soms ook voor bij bestuurlijke oordelen. De rechter heeft deze
immerss een enkele keer uitdrukkelijk met een besluit gelijkgesteld met het oog
opp de rechtsbescherming. 251 Materieelrechtelijk gezien bestaat er immers tussen
beidee situaties, vanuit de positie van de belanghebbende gezien, geen verschil.
Voorr het bestuursorgaan wel, dat immers op grond van de overeenkomst eventueell een actie uit hoofde van wanprestatie kan instellen. Of beide situaties naar
geldendd recht uit oogpunt van rechtsbescherming inderdaad gelijk worden
behandeld,, is echter onduidelijk. 2 5 2 Wenselijk is, dat die duidelijkheid er wel
komt. .
Dee wederpartij die achteraf meent onverschuldigd betaald te hebben, omdat de bevoegdhedenovereenkomstt in strijd met het recht is aangegaan, zou het bestuursorgaan ook kunnenn verzoeken om te beslissen, dat hijj onverschuldigd heeft betaald. Gelet op de hiervoor
besprokenn jurisprudentie inzake zuivere schadebesluiten (paragraaf 2.3.3), levert die
beslissingg een besluit op. Indien het bestuursorgaan dat verzoek van de wederpartij
afwijst,, staat daartegen voor deze belanghebbende in principe beroep open op de bestuursrechter.. Het beginsel, dat wat onverschuldigd is betaald, terugbetaald dient te worden aan
dee rechthebbende, is immers publiekrechtelijk van aard, als de werking van dat beginsel
zichh doet gevoelen in een door het publiekrecht beheerste rechtsbetrekking.253 De rechtsbetrekkingg wordt in dit geval door het publiekrecht beheerst, omdat een specifiek algemeen
belangg in het geding is. Dat is het algemene deelbelang dat het wettelijk voorschrift beoogt
tee beschermen waaraan de publiekrechtelijke bevoegdheid is ontleend. Het gaat daarbij
omm de publiekrechtelijke bevoegdheid die het object vormt van de desbetreffende bevoegdhedenovereenkomst. .
Eenn geschil over de rechtsgeldigheid van de bevoegdhedenovereenkomst kan heden in
iederr geval aan de civiele rechter worden voorgelegd.254 De civiele rechter is echter niet de
meestt aangewezen rechter om te oordelen over de rechtsgeldigheid van het besluit van het
bestuursorgaann tot het aangaan van die overeenkomst (zie de paragrafen 1.4.6 en 2.1.1).
Eenn geschil daarover is immers bestuursrechtelijk van aard.
251..
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Pres. Rb. Zutphen, 4 oktober 1995, JB 1996, 2, m.n. RJ.N. Schlössels.
Volgens Hennekens is dat wel het geval. Zie zijn noot onder HR 3 april 1998, Gst 1998
(7079),, p. 383 - 386. Hij verwijst daarbij naar de voormelde uitspraak 'Pluimpof. De situatie
inn die uitspraak was echter niet helemaal hetzelfde. Er is mij echter geen uitspraak van de
bestuursrechterr bekend, waarin deze vorm van indirect beroep expliciet wordt erkend.
Vgl. ABRvS 21 oktober 1996, AB 1996,496, m.n. N. Verheij, JB 19%, 232, m.n. H.J. Simon.
HR 3 april 1998, Gst. 1998 (7079), p. 383 - 386, m.n. H.Ph.J.A.M. Hennekens.
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Verheijj maant voorzichtig te zijn met de beslissing van het bestuursorgaan om
eenn bevoegdhedenovereenkomst aan te gaan als besluit te kwalificeren. Volgens
hemm zouden de gevolgen daarvan voor het bestuurs(proces)recht niet goed te
overzienn zijn.255 Die kwalificatie als een besluit lijkt echter onontkoombaar, aangezienn die beslissing alleen uit hoofde van een publiekrechtelijke bevoegdheid
kann zijn genomen.
Diee voorzichtigheid is bovendien wat betreft het toepassen van het procesrecht
niett nodig, omdat belanghebbenden meestal geen belang hebben bij de mogelijkheidd van beroep tegen een besluit tot het aangaan van een bevoegdhedenovereenkomst.. Voor de wederpartij van het bestuursorgaan geldt, dat hij met de
overeenkomstt heeft ingestemd. Daarom zal het niet vaak voorkomen, dat hij het
besluitt tot het aangaan daarvan wil aanvechten. Als tussen hem en het bestuursorgaann een geschil optreedt, zal dat meestal betrekking hebben op het besluit dat
hett bestuursorgaan ter uitvoering van die overeenkomst neemt.
Voorr derde-belanghebbenden geldt, dat zij in principe niet door het besluit tot het
aangaann van de overeenkomst in hun belang worden getroffen.25 Die overeenkomstt bindt immers alleen partijen en niet hen. De overeenkomst kan hen
bovendienn geen rechten ontnemen die zij op grond van het bestuursrecht hebben. 2577 Zij behouden dus de mogelijkheid van beroep tegen het besluit dat het
bestuursorgaann neemt ter uitvoering van de overeenkomst.
Hett is daarom zelfs de vraag of deze derden wel belanghebbenden zijn bij het besluit tot
hett aangaan van een bevoegdhedenovereenkomst. Als dat wel het geval is, belet in ieder
gevall artikel 6:3 Awb hen een rechtstreeks beroep tegen dat besluit.
2.3.52.3.5 Publiekrechtelijke toezegging
Verdedigbaarr is dat een publiekrechtelijke toezegging een besluit (een beschikking)
is,, omdat het bestuursorgaan dat de toezegging doet, daarmee aan de geadresseerdee daarvan een recht beoogt te geven op een bepaald handelen zijnerzijds. Deze
stellingg is gebaseerd op de definitie die Menu van de toezegging geeft:25
"Overheidstoezeggingenn in het bestuursrecht stellen een bepaalde handelwijze in
hett vooruitzicht, gaan doorgaans vooraf aan een later nog formeel te nemen besluit
oftee verrichten bestuurshandeling, hebben een eenzijdig en begunstigend karakter,
zijnn gericht op een specifieke situatie, zijn persoonsgericht en gebonden, geven een
standpuntt weer en zijn vervat in concrete bewoordingen."

255..
256..
257..
258..

Verheij (1999), p. 71.
Bij deze nuanceer ik hetgeen ik heb betoogd in: Pront-van Bommel, Stout & Van der Vlies
(1997),, p. 75.
Vgl. AGRvS 1 september 1992, AB 1993, 400, m.n. Th.G. Drupsteen (Hydro Agri). Ik zal uitvoerigg ingaan op deze uitspraak in paragraaf 8.3.3.
Menu (1994), p. 19.
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Dee geadresseerde van die toezegging kan zijn recht baseren op het vertrouwensbeginsel.. Als die toezegging bevoegd is gedaan, kan hij daaraan gerechtvaardigde
verwachtingenn ontlenen jegens het desbetreffende bestuursorgaan. Dat orgaan is
opp grond van het vertrouwensbeginsel gehouden om zo enigszins mogelijk die
verwachtingenn te honoreren. Men zou kunnen tegenwerpen, dat de binding op
grondd van het vertrouwensbeginsel niet voldoende is om de toezegging als een
rechtshandelingg aan te merken. Het gaat hier immers om een vorm van zelfbinding 2599 en niet om een binding ingevolge de wet. Van een op rechtsgevolg
gerichtegerichte handeling zou geen sprake zijn. Daar valt tegen in te brengen dat volgens
dee voormelde omschrijving een toezegging het resultaat is van een oordeelsvormingg door het bestuursorgaan met betrekking tot een specifiek geval. 200 In die
oordeelsvormingg ligt een 'uiting van de wtf van het bestuursorgaan besloten. In
zoverree zou wel gesproken kunnen worden van een handeling van een bestuursorgaann die erop gericht is om de geadresseerde daarvan een recht te verlenen. Van
Ommerenn is van mening dat het een kwestie van definiëring is. Dat is wellicht
zo,, maar wel één met consequenties voor het bestuursrecht.
Alss de publiekrechtelijke toezegging inderdaad een - tot de geadresseerde gericht - besluit
oplevert,, geldt dat op grond van artikel 1:3, tweede lid, Awb ook voor de afwijzing van een
bestuursorgaann van een aanvraag om zo'n toezegging (een beschikking) te doen. Indien
hethet bestuursorgaan niet (tijdig) op een dergelijke aanvraag reageert, valt deze weigering
voorr de mogelijkheid van bezwaar en beroep met een besluit gelijk te stellen (artikel 6:2
Awb).. Over de implicaties hiervan kom ik in de volgende paragraaf terug in relatie tott de
weigeringg om te gedogen.
Voorr het procesrecht zal het praktisch gezien niet zoveel uitmaken of een publiekrechtelijkee toezegging als een besluit (beschikking) wordt gekwalificeerd of niet.
Vann die kwalificatie zal waarschijnlijk geen noemenswaardige invloed op de kwantiteitt van de door de rechter te beoordelen zaken uitgaan. Het is immers niet goed
voorstelbaar,, dat de geadresseerde van de toezegging behoefte heeft aan de mogelijkheidd van beroep tegen een publiekrechtelijke toezegging. Deze werkt immers
tenn aanzien van hem per definitie eenzijdig begunstigend. De geadresseerde van
dee toezegging heeft derhalve geen procesbelang bij beroep op de rechter.
Derdenn zullen ingevolge artikel 6:3 Awb geen beroep tegen de publiekrechtelijke
toezeggingg kunnen instellen, omdat deze voor hen als een niet beroepbaar voorbereidingsbesluitt geldt ten opzichte van het besluit dat het bestuursorgaan op
basiss van de toezegging heeft genomen of nog moet nemen. Bovendien zijn zij
niett belanghebbend, omdat die toezegging hen op geen enkele wijze kan binden.
Menn kan zich afvragen of het 'wenselijk' is om een toezegging als een besluit te kwalificeren.. Dat is een vraag van andere orde dan de vraag of een toezegging op grond van de juris259..
260..
261..

Zie voor de binding die voor het bestuursorgaan kan ontstaan uit het volgen van een vaste
gedragslijn:: Van Ommeren (1996a), p. 251 en 264 - 266: zie voor de toezegging, Van Ommerenn (1996a), p. 298.
Stout (1997), p. 13.
Van Ommeren (1996a), p. 282.
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prudentiee als besluit dient te worden gekwalificeerd. Aan die kwalificatie kleven bezwaren.
Diee kwalificatie leidt immers tot verdere juridisering van handelingen van bestuursorganen.. Dit zou tot gevolg kunnen hebben, dat de bepalingen uit de hoofdstukken 3 en 4 van
dee Awb op de toezegging van toepassing zijn. Dit probleem doet zich ook voor ten aanzien
vann bestuurlijke oordelen. Een ander bezwaar is dat het moeilijk is om onderscheid te
makenn tussen het verstrekken van informatie en het doen van een toezegging. Het eerste
geldtt volgens de heersende leer in ieder geval niet als het nemen van een besluit.
2.3.62.3.6 Cedoogbesluiten
Ookk conflicten over handhaving door bestuursorganen zijn over het algemeen tot
eenn besluit te herleiden. Ik noem in dit verband in het bijzonder het geval, dat
derde-belanghebbendenn in beroep gaan van het besluit van een bestuursorgaan
omm geen sanctie op te leggen. Zo'n conflict valt onder de competentie van de
bestuursrechter.22 Voor conflicten over handhavingtoezicht verwijs ik naar de
volgendee paragraaf.
Dee beslissing van een bestuursorgaan om een illegale situatie te gedogen wordt
blijkenss vaste jurisprudentie als een besluit aangemerkt. De weigering om te
gedogenn geldt daarentegen niet als een daaraan gelijk te stellen handeling, tenzij
diee beslissing op een beleidsregel berust (zie hierover paragraaf 2.1.2).
Beleidsregelss kunnen volgens de jurisprudentie kennelijk een bevoegdheid creëren voor
eenn bestuursorgaan om besluiten of daaraan gelijk te stellen beslissingen te nemen. Ook
mett betrekking tot andere beslissingen in het kader van bestuursrechtelijke handhaving is
datt het geval. Een waarschuwing van een bestuursorgaan, dat het een sanctie zal opleggen
-- niet zijnde een aanzegging tot het toepassen van bestuursdwang - geldt over het algemeenn als een feitelijke handeling. Wanneer deze is genomen op grond van een op schrift
gesteldd sanctiebeleid, beschouwt de bestuursrechter deze echter wel als een op rechtsgevolgg gerichte handeling. 3
Dee jurisprudentie met betrekking tot de weigering om te gedogen behoeft heroverweging.. Wenselijk is dat geschillen daarover ook aan de bestuursrechter kunnenn worden voorgelegd.
Datt is wenselijk, omdat een geschil daarover bestuursrechtelijk van aard is. Bovendien is
hett zeer goed verdedigbaar dat die weigering op grond van artikel 1:3, tweede lid, Awb als
eenn besluit dient te wordenn aangemerkt, of op grond van artikel 6:2 Awb voor bezwaar en
beroepp met een besluit dient te worden gelijkgesteld. De beslissing om te gedogen, valt
immerss aan te merken als publiekrechtelijke toezegging om geen bestuursrechtelijke
sanctiee toe te passen. De weigering om die toezegging te doen dient dan met een besluit
gelijkk te worden gesteld. De volgende te beoordelen kwestie is of de aanvrager van die toezeggingg voldoende belang heeft bij de mogelijkheid van beroep, want als dit niet het geval
is,, behoort hem immers geen actie toe te komen. Dat zal niet het geval zijn, indien het
voorr hem niet bezwaarlijk is om een sanctiebesluit af te wachten of uit te lokken. In andere
gevallenn zal hij wel een voldoende belang hebben bij de mogelijkheid van bezwaar en
262..
263..

Michiels (2000).
CRvB 11 mei 1995, AB 1995, 571.
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beroepp tegen de weigering om een toezegging te doen. Dat zal het geval zijn indien deze
aanvragerr op basis van die toezegging een beslissing neemt om al dan niet bepaalde activiteitenn te ontplooien. Iets anders is, dat deze aanvrager op dit moment echter niet veel baat
heeftt bij de mogelijkheid van bezwaar en beroep. Hij heeft immers naar geldend recht
geenn recht op een dergelijke toezegging (vergelijk paragraaf 2.3.2 over het bestuurlijk oordeel). .
2.44

O P ZOEK NAAR EEN ANDER CRITERIUM DAN HET BESLUITBEGRIP

2.4.12.4.1 Inleiding
Sommigee bestuursrechtelijke geschillen vallen nog buiten de competentie van de
bestuursrechter.. In de vorige paragrafen zijn daarvan voorbeelden genoemd in
relatiee tot zuivere schadebesluiten, gedogen en handhaving. Uit oogpunt van
rechtsbeschermingg is het wenselijk, dat ook die bestuursrechtelijke geschillen
onderr de competentie van de bestuursrechter vallen.
Hiervoorr kwam ook ter sprake, dat de extensieve interpretatie van het
besluitbegripp ten koste is gegaan van een logische en heldere competentieafbakeningg (zie in het bijzonder paragraaf 2.3.2). De rechter heeft daarmee handelingen
onderr het besluitbegrip gebracht die strikt genomen niet als rechtshandeling zijn
aann te merken. Deze problematiek is aan de orde gesteld in relatie tot bestuurlijke
oordelen. .
Eenn ruime en zo helder mogelijke afbakening van de competentie van de
bestuursrechterr die beide tekortkomingen wegneemt, valt te bereiken door de
toegangg tot de rechter anders af te bakenen dan op basis van het besluitbegrip.
Uitgangspuntt is dat de bestuursrechter bevoegd behoort te zijn, telkens wanneer
sprakee is van een (veronderstelde) aantasting van de rechtspositie van een belanghebbendee door een handelen van bestuursorgaan (zie paragraaf 2.1.1),2 4 mits hij
voldoendee belang heeft bij een actie (zie randvoorwaarde 5, genoemd in paragraaf
1.4.1).. Anders gezegd, elk bestuursrechtelijk geschil behoort in beginsel onder de
competentiee van de bestuursrechter te vallen.
Dee wetgever heeft blijkens de wetsgeschiedenis met het invoeren van Hoofdstuk 8 van de
Awbb beoogd het verbrokkelde, ondoorzichtige en ontoegankelijke stelsel van bestuursrechtelijkee rechtsbescherming dat voorheen bestond, aanmerkelijk te vereenvoudigen. Zijn
strevenn daarbij was, dat er uiteindelijk 'één adres' kwam waartoe de rechtzoekende zich kon
wendenn met een "bestuursrechtelijk geschil'. De wetgever beschouwde het invoeren van het
nieuwee bestuursprocesrecht, inclusief het besluitbegrip ter afbakening van de competentie
vann de bestuursrechter, als een stap op weg naar dat doel.2 5
Ditt uitgangspunt lijkt goed aan te sluiten bij de in de literatuur bestaande tendenss om om zoveel mogelijk alle bestuursrechtelijke geschillen onder de competentiee van de bestuursrechter te willen brengen. 2 6 6 Bestuursrechtjuristen lijken
zichh steeds duidelijker uit te spreken voor een uitbreiding van de competentie van
264..
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Vgl. A. van Hall in zijn noot onder ABRvS 19 juni 2000, AB 2000, 339.
Kamerstukken II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 23.
Allewijn (1994), p. 74.
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dee bestuursrechter, zodanig dat daar alle rechtsgeschillen onder vallen die ontstaann uit publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen. 207 Velen hebben zich bijvoorbeeldd tijdens de Jaarvergadering van de Vereniging voor Administratief Recht de
datoo 23 april 1999 daarvoor uitgesproken. 268
Tegenoverr de voormelde behoefte van de rechtzoekende staat het algemene belang, dat de
bestuursrechterr niet nodeloos mag worden belast. Een te ruime formulering van de competentiee van de bestuursrechter kan daartoe leiden. Rechtspraak is kostbaar, en bij nodelozee belasting daarvan lijken de kosten daarvan moeilijk te rechtvaardigen. Gelet op dit
algemenee belang is het legitiem om alleen rechtzoekenden die voldoende belang hebben
bijj een rechterlijke uitspraak toe te laten tot de procedure. Zonder belang is een actie niet
gerechtvaardigdd (zie randvoorwaarde uit paragraaf 1.4.1).
Eenn bestuursrechtelijk geschil kan ook betrekking hebben op feitelijk handelen
vann een bestuursorgaan, als dat handelen geschiedt uit hoofde van een publiekrechtelijkee bevoegdheid. In principe zou dit type bestuursrechtelijk geschil ook
onderr de competentie van de bestuursrechter behoren te vallen (zie paragaaf
2.1.2),, wat nu niet het geval is (zie paragraaf 2.3.1). Het gaat overigens om een
randverschijnsel.. Dit type bestuursrechtelijk geschil komt immers relatief weinig
voor. .
Eenn conflict naar aanleiding van een grootscheeps onderzoek naar de administratie van
eenn bedrijf is bijvoorbeeld een bestuursrechtelijk geschil over een feitelijke handeling
waarvann de bestuursrechter kennis behoort te kunnen nemen.269 Het geschil is bestuursrechtelijkk van aard, omdat de toezichthouder deze beslissing neemt uit hoofde van een
publiekrechtelijkk recht (of bevoegdheid in ruime zin). Stel dat de ondernemer meent, dat
ditt onderzoek onrechtmatig is, omdat zijn administratie recentelijk al volledig is doorgelicht.. Zijns inziens ontbreekt de noodzaak tot een nieuw onderzoek. Juist in dit soort gevallenn kan er behoefte bestaan aan een rechter die de rechtmatigheid van dit overheidsoptredenn beoordeelt. Gelet op het publiekrechtelijke karakter van het geschil behoort deze
rechterr de bestuursrechter te zijn. Het gaat hier immers om de uitoefening van ingrijpend
dwangmiddell waardoor deze ondernemer schade kan lijden. Die beslissing om dat onderzoekk te verrichten treft de ondernemer bovendien in zijn belang los van een eventueel op
tee leggen sanctie, zodat artikel 6:3 Awb in principe niet daaraan in de weg staat. 27 °
Terr afbakening van de competentie van de bestuursrechter, ligt het voor de hand
omm aansluiting te zoeken bij het begrip rechtsbetrekking.271 Dat begrip is
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Scheltema (19%), p. 358: vgl. Kortmann (1998), p. 190 en 191: een geschil over elke handelingg van een bestuursorgaan behoort in principe onder de competentie van de bestuursrechterr vallen.
Schlössels (2000), p. 1.
Verdedigbaar is, dat een dergelijke beslissing een besluit oplevert. Zie daarover Pront-van
Bommell (1992), p. 120.
Pront-van Bommel (1992), p. 122.
Van Male (1993) heeft bijvoorbeeld de 'publiekrechtelijke rechtsbetrekking' voorgesteld als
criteriumm op basis waarvan de competentie valt af te bakenen (p. 36).
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immerss tot uitgangspunt van de Awb genomen.272 Bovendien zou dat goed aansluitenn bij het systeem waarvan de grondwetgever is uitgegaan:
"Systematischh zou het mooi zijn als de bestuursrechter bevoegd zou zijn kennis te
nemenn van alle geschillen, uit publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen ontstaan. Dat
zouu goed aansluiten bij het systeem van de Grondwet, die in artikel 112, tweede lid,
ookk aanknoopt bij de aard van de rechtsbetrekking in geschil. Het zou bovendien
logischh voortvloeien uit de bestaansreden van de bestuursrechter." 273

Maarr bij nader inzien blijkt het begrip 'bestuursrechtelijke rechtsbetrekking'
minderr geschikt om de competentie van de bestuursrechter af te bakenen, tenminstee als men daarbij de wetgeschiedenis als leidraad neemt. De uitleg die
daarinn aan dat begrip wordt gegeven is te vaag274 om als een goed criterium ter
afbakeningg van de competentie van de bestuursrechter te fungeren.275 Dat geldt
ookk voor de uitleg van een aantal auteurs van dat begrip. Alleen met de omschrijvingg die Vegting aan het begrip rechtsbetrekking geeft, valt te werken. Ik zal dat
hiernaa verder toelichten.
2.4.22.4.2 De bestuursrechtelijke rechtsbetrekking *ais criterium1?
DeDe rechtsbetrekking in de visie van de Awb-wetgever
Dee memorie van toelichting bij de Awb brengt het begrip 'wederkerige rechtsbetrekking'' in verband met de ontwikkeling van de algemene beginselen van
behoorlijkk bestuur.276 Die ontwikkeling gaat volgens die toelichting van een
anderee benadering van de verhouding tussen een bestuursorgaan en een belanghebbende2777 uit dan in het begin van deze eeuw gebruikelijk was. In die tijd kondenn bestuursorganen zich ten opzichte van de burger presenteren als een boven
dezee burger gestelde overheid. Dat optreden van het bestuur zou in het verleden,
voorr zover dat binnen de grenzen van de wet viel, hoofdzakelijk onderworpen
zijnn geweest aan de controle van de volksvertegenwoordiger of aan die van een
anderr bestuursorgaan. De burger had dat optreden van het bestuur te aanvaarden
enn van inbreng of invloed op dat optreden zijnerzijds was geen sprake. Nu is dat
volgenss de wetgever anders. Het bestuur dient immers rekening te houden met
dee belangen van de burger zoals deze die ervaart. Heden bestaat bovendien het
besef,, dat het bestuursorgaan vaak niet zonder inbreng van de burger kan besturen,, omdat het bestuur veelal afhankelijk is van gegevens waarover de burger
beschiktt en van zijn deskundigheid. Overleg en een goede communicatie tussen
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Kamerstukken II, 1988 - 1989, 21 221, nr. 3, p. 11 en 12; Kamerstukken II, 1991 - 1992, 22
495,, nr. 3, p. 34.
Verheij (1999), p. 67.
Vgl. Allewijn (1994), p. 76.
Verheij (1999), p. 68.
Kamerstukken II, 1989 -1989, 21 221, nr. 3, p. 11 -13.
De wetsgeschiedenis lijkt bij het begrip belanghebbende uit te gaan van de burger, terwijl een
belanghebbendee ook een 'ander' bestuursorgaan kan zijn.
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burgerr en bestuur zijn volgens de memorie van toelichting heden dus onontbeerlijk. .
Dee wetgever heeft beoogd met de term rechtsbetrekking aan te geven, dat relaties
tussenn bestuursorganen en belanghebbenden, waarbinnen het bestuursorgaan
veelall jegens hen besluiten neemt, zijn onderworpen aan het recht. Het gaat daarbijj niet alleen om het nemen van het besluit zelf en de daaraan ten grondslag liggendee motivering, maar ook om de voorbereiding daarvan, het naar buiten
brengenn van het besluit en de uitvoering daarvan. Deze aanname lijkt vanzelfsprekend. .
Dee wetgever beschouwt de rechtsbetrekking als een wederkerige, mede omdat daarin
beidee partijen rekening moeten houden met de belangen en posities van elkaar. Dat gaat
volgenss hem echter niet zover, dat van de burger valt te verwachten dat hij zich het algemeenn belang aantrekt, aangezien de behartiging daarvan primair de taak is van het
bestuursorgaan.. Wel mag van de burger worden verwacht, dat hij zijn inzichten of belangen,, voor zover hij wenst dat het bestuursorgaan daarmee rekening houdt, op de daartoe
geschiktee wijze naar voren brengt, en dat hij daaraan ook door het bestuur kan worden
gehouden.. Deze gedachte ligt bijvoorbeeld besloten in artikel 4:5 Awb, dat bepaalt dat het
bestuursorgaann een aanvraag van een besluit buiten behandeling kan laten, als de belanghebbendee niet de benodigde gegevens verschaft bij zijn aanvraag of na een verzoek daartoe
vann het bestuursorgaan.
DeDe rechtsbetrekking in de literatuur

Vegtingg heeft als één van de eersten het begrip rechtsbetrekking voor het
bestuursrechtt nader uitgewerkt. Hij heeft dat gedaan naar analogie van het in het
privaatrechtt geldende bronnenstelsel. Daarbij heeft hij een onderscheid gemaakt
tussenn rechtsbetrekkingen die wel en rechtsbetrekkingen die niet wederkerig
zijn. 2 ? 8 8
Hijj noemt twee (limitatieve) bronnen van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking: de wet
enn de overeenkomst. Alleen in het laatstgenoemde geval, waarbij sprake is van aanvaardingg door de belanghebbende, spreekt hij van een wederkerige rechtsbetrekking. Hij gaat
daarbijj uit van een beperktere betekenis van het begrip wederkerige rechtsbetrekking dan
dee wetgever. Blijkens de memorie van toelichting op de Awb is een bestuursrechtelijke
rechtsbetrekkingg immers per definitie wederkerig.
Rechtsbetrekkingg en verbintenis zijn voor hem synoniem. Volgens hem staan in
eenn administratiefrechtelijke rechtsbetrekking twee subjecten zodanig in relatie
tott elkaar, dat de één jegens de ander gerechtigd is tot een prestatie en deze laatste
jegenss de eerste tot een prestatie verplicht is. 2 7 9
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Vegting (1954), i.h.b. hoofdstuk 5 van deel I; zie voor de definitie van rechtsbetrekking,
p.. 169. Deze valt min of meer samen met een (ruime) omschrijving van een verbintenis. Hij
gaatt uit van een enge betekenis van wederkerigheid.
Vegting (1954), p. 181.
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Eenn bestuursrechtelijke rechtsbetrekking onderscheidt zich zijns inziens van een
privaatrechtelijkee rechtsbetrekking in het feit, dat de eerstgenoemde haar oorsprongg vindt in een publiekrechtelijke bevoegdheid. Hij heeft het overigens niet
expliciett over een publiekrechtelijke bevoegdheid. Maar dat criterium valt af te leidenn uit het feit, dat hij het voor de aard van de rechtsbetrekking bepalend acht of
éénn van de partijen een overheidsorgaan is. Uit zijn omschrijving van een overheidsorgaann blijkt vervolgens dat hij in feite een onderscheid aanbrengt tussen
eenn privaatrechtelijke en een publiekrechtelijke rechtsbetrekking op basis van
eenn (veronderstelde) publiekrechtelijke bevoegdheid:2
"Eenn overheidsorgaan is er wanneer sprake is van een in het objectieve recht
geregeldee functie met een bepaalde taak in de verzorging van de gemeen scha psbelangen..." "

Dee hier bedoelde functies kunnen volgens hem worden ingedeeld in functies
welkee de drager (overheidsorgaan) ervan bevoegd maken tot het verrichten van
rechtshandelingenn waartoe deze niet gerechtigd zou zijn krachtens de eigen
rechtsbevoegdheidd als persoon naar het privaatrecht.
Vegtingg interpreteert het begrip overeenkomst vervolgens ruim. De instemming van de
belanghebbendee fungeert bijvoorbeeld zijns inziens ook als bron, in het geval van een
beschikkingg met daaraan verbonden voorschriften. De plicht om deze voorschriften na te
levenn is immers geen wettelijke plicht van de belanghebbende, maar een verplichting die
doorr hem is aanvaard.2 Van Ommeren heeft een vergelijkbare benadering (zie paragraaf
2.2.3).. D*e aanvaarding kan impliciet geschieden door het in gebruik nemen van de vergunning. .
Datt wat Vegting als een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking aanduidt, kan men
ookk een bestuursrechtelijke verbintenis noemen (zie hierna paragraaf 2.4.3). Zijn
omschrijvingg van een rechtsbetrekking blijkt de meest geschikte om tot een afbakeningg van de competentie van de bestuursrechter te komen (zie paragraaf 2.4.3).
Hirschh Ballin omschrijft de rechtsbetrekking anders. Zijn omschrijving vertoont
grotee overeenkomsten met die van de wetgever. Het besluit is volgens hem een
onderdeell van een door het bestuursrecht beheerste relatie en de uitkomst van de
ontwikkelingg van die relatie. De rechtsbetrekking is volgens hem een wederkerige,, waarmee hij bedoelt, dat de overheid in haar hele besluitvorming aan het
rechtt gebonden is.
Dat is ook het geval, als het bestuursorgaan over een discretionairee bevoegdheid beschikt. Er bestaat immers voor het bestuursorgaan niet
zoietss als een rechts vrij e ruimte. 3
Hijj wijst erop, dat de wijze waarop het bestuursorgaan die bevoegdheid
uitoefent,, aan de hand van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in
relatiee tot de belangen van de in de rechtsbetrekking betrokken burger dient te
280..
281..
282..
283..

Vegting (1954), p. 169.
Vegting (1954), p. 213 - 216: hij spreekt van een tweezijdige rechtshandeling.
Hirsch Ballin (1989), p. 2.
Hirsch Ballin (1983), p. 59 63.
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wordenn beoordeeld. Dat is niet (slechts) een beoordeling achteraf. Deze beginselenn bepalen i m m e r s van meet af aan hoe het bestuursorgaan door het uitoefenen
vann zijn discretionaire bevoegdheid de rechtsbetrekking verder inhoud mag
geven.. 4 Het feit dat het besluit niet afhankelijk is van de i n s t e m m i n g of de
medewerkingg van de belanghebbende, is volgens h e m niet in strijd m e t de wederkerigheidd van de rechtsbetrekking.
Maarr er is volgens Hirsch Ballin meer dan de toepasselijkheid van het recht, dat de relatie
tussenn een bestuursorgaan en een belanghebbende tot een wederkerige maakt. Als kenmerkk van de wederkerigheid noemt hij tevens de communicatie tussen het bestuursorgaann en de burger, die vorm krijgt in inspraak- en hoorprocedures in het bestuursrecht,
doorr de openbaarheid van bestuur en door advisering met inschakeling van belanghebbendenn en door andere mogelijkheden voor belanghebbenden om commentaar op feiten en
voornemenss van het bestuursorgaan te leveren. Beurskens vindt dat Hirsch Ballin met
dezee omschrijving geen duidelijke invulling geeft aan het begrip wederkerigheid, zeker
gelett op de betekenis die dat begrip heeft in het privaatrecht. 5
Hirschh Ballin is voorts van mening, dat de wederkerigheid ook iets zegt over hetgeen waartoee de burger - afgezien van de als uitkomst van het besluitvormingsproces mogelijk aan
dee betrokkenen op grond van wettelijke voorschriften op te leggen verplichtingen - jegens
eenn bestuursorgaan gehouden is. Wat hij daarmee bedoelt, valt uit zijn verwijzing naar de
jurisprudentiee van de ambtenarenrechter af te leiden. 2 Hij geeft daarmee aan, dat hij
vann mening is, dat op grond van algemene rechtsbeginselen ook bepaalde verplichtingen
vann burgers jegens de overheid kunnen gelden, zonder dat dit uitdrukkelijk in de wet is
bepaald.. Het gaat daarbij met name om het vertrouwensbeginsel. Waarschijnlijk bedoelt
hijj dat burgers in principe gebonden zijn aan overeenkomsten die zij met een bestuursorgaann aangaan en - onder omstandigheden - aan toezeggingen die zij jegens bestuursorganenn doen. De memorie van toelichting bij de Awb gaat overigens niet op deze
problematiekk in. Die overeenkomsten kunnen echter alleen rechtsgeldig totstandkomen,
alss het bestuursorgaan daarbij binnen de grenzen van zijn bevoegdheid is gebleven.
Daarinn is een belangrijke waarborg voor de burger gelegen.
Vann Male gaat net als Vegting in op de bron van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking.. Hij verstaat onder een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking de rechtsbetrekkingg waaraan een bestuursorgaan inhoud geeft door uitoefening van een
publiekrechtelijkee bevoegdheid. 7 Daarin onderscheidt de bestuursrechtelijke
rechtsbetrekkingg zich van de privaatrechtelijke.
Voortss is volgens h e m bijzonder voor de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking,, dat deze asymmetrisch is. Kenmerkend voor deze rechtsbetrekking is
i m m e r ss dat de inhoud daarvan in belangrijke mate door één partij - het bestuursorgaann - eenzijdig kan worden vastgesteld of veranderd ten nadele van de andere
partij. 2 8 8 8
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Hirsch Ballin (1991b), p. 251 - 260.
Beurskens (1995), p. 32 en 42 e.v.
Zie bijvoorbeeld CRvB 17 mei 1984, TAR 1984,152, AB 1985, 347; zie over deze problematiek
Nicolaïï (1991).
Van Male (1993), p. 10, 22 en 23.
Van Male (1993), p. 3 en 4.
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Ookk hij gaat in op het feit, dat de rechtsbetrekking tussen een bestuursorgaan en
eenn belanghebbende een relatie is die volledig door het recht wordt beheerst. 28 ^
Hijj benadert het begrip rechtsbetrekking op een abstract niveau, daar waar hij
opmerkt,, dat een bestuursorgaan en een belanghebbende tot elkaar in een voortdurendee rechtsbetrekking staan. Het is volgens hem onjuist om te stellen dat
rechtsbetrekkingenn door een wet, beschikking of overeenkomst tot stand worden
gebracht.. Zij bestaan volgens hem steeds daar waar subjecten met elkaar samenleven. 290 0
Vann Male gaat vervolgens nader in op rechtsvorming in het kader van de rechtsbetrekking.. Hij heeft het in dit verband over de dynamiek van een bestuursrechtelijkee rechtsbetrekking, waarmee hij bedoelt, dat de inhoud van de rechtsbetrekkingg zich ontwikkelt in de loop van de tijd en niet alleen afhankelijk is van
hett nemen van een besluit, maar ook van andere gebeurtenissen. Die gebeurtenissenn kunnen hun betekenis voor het recht ontlenen aan de algemene beginselenn van behoorlijk bestuur.
Hirschh Ballin beschouwt de dynamiek eveneens als een kenmerk van de bestuursrechtelijkee rechtsbetrekking.291
Vann Male acht bovendien voor de rechtsbetrekking kenmerkend, dat deze onvoltooidd is. 2 9 2 Onvoltooid houdt in dit verband in, dat een rechtsbetrekking voortdurendd verandert tijdens haar bestaan. De rechtsbetrekking is bovendien
onvoltooid,, omdat deze nog nader invulling behoeft door het bevoegde bestuursorgaann en de belanghebbende, alsmede omdat deze voortgezet kan worden na
hett nemen van het besluit.
Opp het concept van de Awb-wetgever van de wederkerige rechtsbetrekking is forse kritiek
geuit.2933 Die kritiek ziet met name op het veronderstelde wederkerige karakter van een
bestuursrechtelijkee rechtsbetrekking, dat echter voor de competentieafbakening van de
rechterr niet relevant is. Het begrip wederkerigheid houdt immers, kortgezegd, niet zoveel
meerr in dan, dat communicatie, in de ruime betekenis van dat woord, mede bepalend is
voorr welke rechten en plichten de belanghebbende en het bestuursorgaan in relatie tot
elkaarr hebben. De wijze van communiceren kan zeer variëren, van oppervlakkig en gering
tott het voeren van onderhandelingen en overleg.
AnalyseAnalyse met het oog op de competentieafbakening

Dee meeste van de hiervoor weergegeven omschrijvingen maken niet duidelijk
watt nu precies een rechtsbetrekking is, in de zin dat concreet wordt aangegeven
wanneerr deze aanvangt, eindigt, wat deze tot onderwerp heeft, en waarover men
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Van Male (1993), p. 10 en 22.
Van Male (1993), p. 14 -15 en 22.
Hirsch Ballin (1989), p. 4.
Van Male (1993), p. 3 en 22; Schueler (1994), p. 167.
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procedeertt ingeval men een geschil aan de rechter voorlegt over een bepaalde
rechtsbetrekking. .
Zoo wordt niet duidelijk welke plaats het besluit binnen de rechtsbetrekking inneemt. Komt
eenn besluit daaruit voort, of is een besluit voorwaarde voor het ontstaan van een rechtsbetrekking?? Beide situaties kunnen zich voordoen. Van een rechtsbetrekking zou al sprake
kunnenn zijn, voordat een bepaald besluit wordt genomen, bijvoorbeeld als een belanghebbendee een aanvraag tot een vergunning indient. Er valt dan immers al van een door het
rechtt beheerste relatie te spreken tussen deze aanvrager en het bestuursorgaan dat ingevolgee artikel 4:5 Awb verplicht is om op deze aanvraag te reageren.
Hett is de vraag of een bepaalde rechtsbetrekking eindigt op het moment dat een
besluitt formele rechtskracht heeft gekregen, of pas op het moment dat het materiëlee rechtskracht krijgt. Ingeval dat laatste zich voordoet, komt vervolgens de
vraagg op hoe het dan zit als een besluit met materiële rechtskracht op grond van
novaa wordt herroepen.
Bovendienn zou men zich kunnen afvragen of een rechtsbetrekking slechts op één bepaalde
publiekrechtelijkee bevoegdheid betrekking heeft, of ook betrekking kan hebben op verscheidenee publiekrechtelijke bevoegdheden. Stel dat een bestuursorgaan een door een
belanghebbendee aangevraagde vergunning weigert te verlenen, hem daarna een sanctie
oplegtt wegens het handelen zonder vergunning en deze belanghebbende vervolgens naar
aanleidingg van nova alsnog de vergunning verleent. Is nu sprake van één rechtsbetrekking
off van verscheidene rechtsbetrekkingen?
Dee hiervoor gegeven omschrijvingen geven op deze vragen geen antwoord. Ingevall men een geschil over de inhoud van 'de' rechtsbetrekking aan de bestuursrechterr voorlegt, moet wel duidelijk zijn of dat geschil bijvoorbeeld betrekking
heeftt op de weigering van de vergunning, op de sanctie of op alle.
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De Haan, Drupsteen & Fernhout (2001), p. 37 en 38; Tak (1995b), p. 3; Simon (1995);
Schlösselss (1998), p. 44 - 48: het zou onjuist zijn om aan de wederkerige rechtsbetrekking het
bestaann van ongeschreven verplichtingen voor burgers te verbinden.
Simonn (1984): het concept van de wederkerige rechtsbetrekking staat op gespannen voet met
hett legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel; zie ook Schlössels (1998), p. 42 e.v.
Damenn (1993); Stroink (1990); De Haan, Drupsteen & Fernhout (2001), p. 37; Schlössels
(1998),, p. 42 e.v.; Schueler (1994), p. 172; Hes (1995); Stroink (1990), p. 296: door de aanname
vann de 'wederkerigheid' wordt ten onrechte de suggestie gewekt, dat de bestuursrechtelijke
rechtsbetrekkingg een 'horizontale is'; zie ook Allewijn (1994), p. 90.
Beurskenss (1995), p. 52; Nicolaï (1996), p. 181 en 182: van gelijkwaardigheid tussen belanghebbendee en bestuursorgaan is echter geen sprake. Het begrip wederkerigheid suggereert dat
ditt wel het geval is.
Simonn (1997), p. 171 en 172; Beurskens (1995), p. 47; Damen (1993), p. 121: belangen van
derdenn dreigen ten onrechte weg 'gehorizontaliseerd' te worden.
Heldewegg & Van der Linden (1996): aanname van de 'wederkerigheid' impliceert in feite een
ontkenningg van de fundamentele verschillen die tussen het bestuursrecht en het privaatrecht
bestaan. .
Dee Haan, Drupsteen & Fernhout (2001), p. 37; Schueler (1994), p. 172: de 'wederkerigheid'
kann slechts op een deel van de rechtsbetrekkingen in het bestuursrecht betrekking hebben.
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Hett begrip rechtsbetrekking is volgens de omschrijving die men daaraan meestal geeft,
niett goed operationaliseerbaar. Dat valt te verklaren. Bij de definiëring van wat een rechtsbetrekkingg is, hebben bijvoorbeeld Hirsch Ballin en Van Male zich laten inspireren door
dee verhandelingen van Achterberg daarover.294 Achterberg heeft dat begrip beschreven op
eenn abstract niveau. De genoemde auteurs en de wetgever hebben in navolging van hem
hett begrip rechtsbetrekking gebruikt om relatie tussen overheden en burgers in meer algemenee zin te beschrijven {op macro-niveau).
2.4.33

Bestuursrechtelijke verbintenis geschikt criterium?

Algemeen Algemeen
Inn de vorige paragraaf werd gesteld, dat de omschrijving van Vegting van wat een
rechtsbetrekkingg is, het meest geschikt is voor het afbakenen van de competentie
vann de bestuursrechter. Rechtsbetrekking en verbintenis zijn volgens zijn
omschrijvingg synoniem. 295
Voorr de afbakening van de competentie van de bestuursrechter is dat een interessantee constatering, omdat een bestuursrechtelijk geschil in feite altijd over iets
blijktt te gaan, dat civilisten een verbintenis noemen.
Eenn verbintenis wordt in civilibus immers omschreven als een relatie die bestaat tussen
tweee of meer personen, krachtens welke de één jegens de ander tot een prestatie gerechtigdd is, en die ander jegens de gerechtigde tot prestatie verplicht is. De verbintenis vloeit
voortt uit een zodanig geconcretiseerde verhouding tussen partijen dat deze rechtens
afdwingbaarr is.296 Het begrip verbintenis brengt tot uitdrukking, dat een verhouding tussenn personen dermate is vernauwd en geconcretiseerd dat daaraan rechtens gevolgen moetenn worden verbonden. Die gevolgen bestaan uit nieuwe met elkaar samenhangende
rechtenn en plichten van partijen, oftewel uit een verandering van hun rechtspositie.
Diee vernauwing van de bestuursrechtelijke rechtsverhouding oftewel het ontstaann van concrete rechten en plichten voor een belanghebbende, is vaak het
gevolgg van een besluit van een bestuursorgaan, maar dat hoeft niet altijd het geval
tee zijn.
Inn paragraaf 2.1.1 is een bestuursrechtelijk geschil omschreven als een geschil dat
betrekkingg heeft op rechten en plichten die een bestuursorgaan en een belanghebbendee jegens elkaar hebben. Van zo'n geschil zou sprake zijn, als de burger
meentt recht te hebben op een bepaald nalaten of handelen van dat bestuursorgaan,, maar het bestuursorgaan daartoe niet overgaat. Het gaat daarbij om een
handelenn of nalaten uit hoofde van een publiekrechtelijke bevoegdheid of een
specifiekee publieke taak (zie paragraaf 2.2.3) die aan het bestuursorgaan toekomt.

294. .
295. .
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Achterbergg (1978) en (1982).
Ziee par. 2.4.2.
Smitss (1995), p. 151 en 159.
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Eenn bestuursrechtelijke verbintenis kan ontstaan door een besluit. De belanghebbendee aan wie het bestuursorgaan een subsidie verleent, heeft bijvoorbeeld op
grondd van dit besluit jegens dat bestuursorgaan een recht gekregen op het vaststellenn van de subsidie (als dat niet reeds tegelijkertijd reeds heeft plaatsgevonden). 2 ^ ^
Eenn bestuursrechtelijke verbintenis kan ook bestaan uit een recht op een
bepaaldd besluit. Dat recht kan dan rechtstreeks uit de wet voortvloeien, wat bijvoorbeeldd het geval is bij gebonden beschikkingen. Iemand wiens bouwaanvraag
voldoett aan de voorwaarden van artikel 44 Woningwet kan bijvoorbeeld aan die
bepalingg het recht op een bouwvergunning ontlenen jegens burgemeester en
wethouders.. Een recht op een bepaald besluit kan ook ontleend zijn aan een
beleidsregel,, een bevoegdhedenovereenkomst of een publiekrechtelijke toezegging-Theoretischh kan zich de situatie voordoen, dat het moment waarop het besluit
ontstaat,, het moment van het ontstaan van de bestuursrechtelijke verbintenis en
hett moment van het uitvoeren van de verbintenis samenvallen. Die samenloop
treedtt bijvoorbeeld op als het besluit is gebaseerd op een discretionaire bevoegdheidd en een eenmalig karakter heeft.
Eenn voorbeeld daarvan is een besluit waarbij een bestuursorgaan subsidie verstrekt voor
eenn incidenteel geval zonder dat daarvoor een uitdrukkelijke wettelijke basis bestaat. De
geadresseerdee van dat besluit heeft daarop geen recht. Dat is overigens wel het geval, als
hett bestuursorgaan hem die subsidie eerder al heeft toegezegd of als hij een beroep kan
doenn op een beleidsregel. Op basis van dat subsidiebesluit is het bestuursorgaan vervolgenss verplicht jegens deze persoon om de subsidie vast te stellen en te besluiten om tot
uitbetalingg daarvan over te gaan.
Hett enkele feit dat een bestuursorgaan bevoegd is om een bepaalde publiekrechtelijkee bevoegdheid jegens een bepaalde belanghebbende uit te oefenen, is overigenss onvoldoende om het bestaan van een bestuursrechtelijke verbintenis tot het
nemenn van een bepaald eindbesluit aan te nemen. Van zo'n verbintenis is
immerss pas sprake, als het bestuursorgaan jegens een bepaalde belanghebbende
verplichtverplicht is om dat besluit te nemen.
Ietss anders is, dat het bestuursorgaan in dat geval wel verscheidene verplichtingen kan
hebbenn op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bijvoorbeeld om
belanghebbendee te horen en om alle relevante feiten te onderzoeken. Zo zou men zou bijvoorbeeldd kunnen spreken van een verbintenis op grond van artikel 3:4, eerste lid, Awb om
belangenn af te wegen, of van de verbintenis op grond van artikel 3:2 Awb om alle relevante
feitenn en belangen te onderzoeken.
Eenn bestuursrechtelijk geschil valt gelet op het voorafgaande te definiëren als een
geschill over een (vermeende) bestuursrechtelijke verbintenis, wat ik hierna aan
dee hand van concrete voorbeelden zal illustreren. Daarbij ga ik na in hoeverre de
inn paragraaf 2.3 behandelde 'lastige kwesties' kunnen worden opgelost.
297..
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VerbintenisVerbintenis op grond van een bestuurlijk oordeel

Hett bestuurlijk oordeel fungeert als nadere vaststelling van de rechtspositie die
eenn belanghebbende heeft op grond van een wettelijk voorschrift of, zoals is
geblekenn in relatie tot zuivere schadebesluiten, op grond van een algemeen
rechtsbeginsel.. Van het bestuurlijk oordeel kan een (aanvullende) verbintenisscheppendee werking uitgaan. De bron daarvan is gelegen in de secundaire
publiekrechtelijkee bevoegdheid uit hoofde waarvan het bestuursorgaan dat oordeell heeft gegeven, alsmede mede in het vertrouwensbeginsel.
Opp grond van het vertrouwensbeginsel zal een belanghebbende immers in beginsell gerechtvaardigd mogen vertrouwen op bevoegd genomen beslissingen van
eenn bestuursorgaan die bepalend zijn geweest voor zijn handelen (dispositievereiste).. Dat geldt des te meer als die beslissing is genomen met het oog op het
scheppenn van rechtszekerheid in een onzekere situatie, zoals bij een bestuurlijk
oordeel.. Dit zou zover kunnen gaan, dat een belanghebbende aan dat bestuurlijk
oordeell een aanspraak kan ontlenen op het vergoeden van schade, als het
bestuursorgaann later op zijn oordeel terugkomt.
Off iemand op grond van het vertrouwensbeginsel aanspraak kan maken op een bepaalde
gedragingg van een bestuursorgaan, is afhankelijk van de volgende factoren: aan welke
overheidshandelingenn de belanghebbende zijn verwachtingen heeft ontleend, of het
bestuursorgaann terzake bevoegd is en de betrokken belangen (mede het dispositievereiste).29 9
VerbintenisVerbintenis op grond van een wettelijk voorschrift

Eenn persoon kan ook direct aan een wettelijk voorschrift een recht jegens een
bestuursorgaann ontlenen, bijvoorbeeld ex artikel 4:8 Awb. Op grond daarvan is
hett bestuursorgaan verplicht de belanghebbende te horen, als aan de in dat artikell genoemde voorwaarden is voldaan. Tegenover het recht van de belanghebbendee om gehoord te worden staat de verplichting van het bestuursorgaan om
daartoee over te gaan. Een ander voorbeeld van een bestuursrechtelijke verbintenis
opp grond van een wettelijk voorschift is het recht op een bouwvergunning dat
iemandd kan hebben op grond van de artikelen 40 en 44 Woningwet. De bevoegdheidd tot het verlenen van een bouwvergunning is immers een gebonden bevoegdheid,, aangezien de wet limitatief bepaalt in welke gevallen men wel en in welke
gevallenn men geen aanspraak kan maken op een bouwvergunning.
VerbintenisVerbintenis doorfeitelijk (niet) handelen van een bestuursorgaan

Eenn bestuursrechtelijke verbintenis kan ook ontstaan ten gevolge van feitelijk
handelenn ter uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid (anders dan
doorr het geven van een bestuurlijk oordeel). Dat handelen kan bijvoorbeeld ontstaann doordat het bestuursorgaan jarenlang een bepaalde illegale situatie heeft
298..
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gedoogd.. Van feitelijk handelen is in dit geval sprake, omdat het bestuursorgaan
niett een beslissing heeft genomen die gericht is op het 'veranderen' van de rechtspositiee van de overtreder en zijn rechtsopvolgers.
Hett bestuursorgaan dat met handhaving is belast, is door stilzwijgend te gedogen,, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, op grond van het vertrouwensbeginsell jegens de overtreder en zijn rechtsopvolgers verplicht geworden
omm niet meer gebruik te maken van zijn bevoegdheid tot het opleggen van een
bestuursrechtelijkee sanctie. Een probleem in dit verband is, dat het lastig is om te
bepalenn op welk moment die verbintenis ontstaat.
Eenn verbintenis op grond van stilzwijgend gedogen neemt men overigens niet snel aan.
Gedogenn vereist in de eerste plaats, dat het bestuursorgaan dat tot handhaven bevoegd is,
opp de hoogte is van de illegale situatie. Voorts dient gedurende lange tijd te zijn gedoogd.
Inn het volgende geval werd bijvoorbeeld, bij wijze van uitzondering, een dergelijke verbinteniss (impliciet) aangenomen. Burgemeester en wethouders van Loosdrecht hadden een
steigerr en een waterskischans langdurig gedoogd. Deze waren gebouwd zonder de daarvoorr vereiste bouwvergunning. Legalisatie daarvan achteraf bleek niet mogelijk. Beide
bestondenn met medeweten van burgemeester en wethouders reeds dertig jaar. Volgens de
rechterr konden burgemeester en wethouders daarom niet meer tot handhaving overgaan.
Eenn derde-belanghebbende had het bestuursorgaan zonder succes om handhaving verzocht.^ ^
Nogg een voorbeeld. Ingeval een controleambtenaar onrechtmatig heeft gehandeld bij het
nemenn van monsters in het kader van handhavingstoezicht, kan ten gevolge daarvan een
bestuursrechtelijkee verbintenis tot het betalen van schadevergoeding ontstaan. De monsterss heeft hij immers genomen krachtens een publiekrechtelijke bevoegdheid.300 Als de
gelaedeerdee in dat geval het bestuursorgaan verzoekt om daarover een besluit te nemen, is
volgenss de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak sprake van een zuiver schadebesluitt (zie paragraf 2.3.3). l e t s anders is, dat deze bestuursrechter zich vervolgens op
grondd van het connexiteitsvereiste onbevoegd acht om van dat zuiver schadebesluit kennis
tee nemen.
EenEen verbintenis op grond van een bevoegdhedenovereenkomst
Eenn rechtsgeldige bevoegdhedenovereenkomst is verbintenisscheppend. 301 Het
bestuursorgaann is op grond daarvan immers in beginsel jegens zijn wederpartij
verplichtt om op de overeengekomen wijze gebruik te maken van de publiekrechtelijkee bevoegdheid die object is van de overeenkomst. Dat object kan bijvoorbeeldd de bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning zijn. Het nakomen
vann de overeenkomst door het bestuursorgaan bestaat dan uit het verlenen van de
desbetreffendee vergunning, wat een besluit oplevert.
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ABRvS 23 juni 2000, AB 2001, 8, m.n. A.J.J. de Gier.
Art. 5:18 Awb.
Zie over het verbintenisscheppende karakter van afspraken in het ambtenarenrecht: Nicolaï
(1991). .
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Dee bevoegdhedenovereenkomst ontleent haar verbintenisscheppende karakter mede aan
hethet rechtszekerheidsbeginsel {algemeen rechtsbeginsel)'02 oftewel, meer gespecificeerd,
aann het vertrouwensbeginsel (algemeen beginsel van behoorlijk bestuur). Ook de belanghebbendee is in principe gehouden om de overeenkomst na te komen. Zijn gebondenheid
valtt te legitimeren op basis van zijn autonomie. Hij heeft met de overeenkomst ingestemd.
Zijnn gebondenheid valt voorts te rechtvaardigen op grond van het rechtszekerheidsbeginsel.3033 Als beide partijen bij de overeenkomst bestuursorgaan zijn, zijn beide gebonden op
grondd van de publiekrechtelijke bevoegdheid uit hoofde waarvan de overeenkomst is aangegaan,, alsmede op grond van het vertrouwensbeginsel.
Hett bestuursorgaan kan in principe over zijn publiekrechtelijke bevoegdheid contracteren, 3044 mits het daarbij de grenzen van die bevoegdheid in acht neemt. Die
overeenkomstt is bestuursrechtelijk van aard.
Eenn eventueel geschil over de beslissing van het bestuursorgaan om dat
contractt aan te gaan is eveneens bestuursrechtelijk van aard. 3 ° 5 Dat is het geval,
omdatt het bestuursorgaan die overeenkomst slechts kan sluiten uit hoofde van
eenn publiekrechtelijke bevoegdheid die is afgeleid van de bevoegdheid die het
objectt vormt van deze overeenkomst. Dit orgaan is vervolgens bij het nemen van
zijnn beslissing tot het sluiten van die overeenkomst gebonden aan de grenzen van
dezee (primaire) bevoegdheid.
Eenn overeenkomst waarbij burgemeester en wethouders zich hebben verplicht een vrijstellingg van het ter plaatse geldende bestemmingsplan te verlenen ten behoeve van de bouw
vann een parkeergarage in ruil voor het betalen van een geldsom door de belanghebbende,
iss bijvoorbeeld een bevoegdhedenovereenkomst. Een rechtsgeldig gesloten bevoegdhedenovereenkomstt is verbintenisscheppend.3°6 Dat een bevoegdhedenovereenkomst in beginsell bindend is, is onder andere in het Kruseman-arrest bepaald.307 In dat arrest zijn eisen
gesteldd aan de rechtsgeldigheid van een bevoegdhedenovereenkomst, die direct in verband
zijnn te brengen met het specialiteitsbeginsel en het doelgebonden karakter van de desbetreffendee primaire publiekrechtelijke bevoegdheid, in casu de bevoegdheid tot het verlenenn van toestemming tot het onttrekken van woonruimte. Voorwaarde is dat de overheid
mett de bevoegdhedenovereenkomst een algemeen belang nastreeft dat bescherming heeft
gevondenn in het wettelijk voorschrift waaraan de publiekrechtelijke bevoegdheid die
onderwerpp is van de overeenkomst, is ontleend. In het geval van Kruseman was essentieel
off de gemeente van Kruseman het betalen van geld had bedongen in ruil voor een ontheffingg tot woningonttrekking ter financiering van het creëren van nieuwe woonruimte.308
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Bijv. Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 290 - 292; Simon (1993a), p. 619 e.v.; De Haan, Drupsteenn & Fernhout (2001), p. 504 en 505, waar wordt verwezen naar Ten Berge (1994), p. 38 e.v.
Smits (1997), p. 852: over de tweezijdige werking van het vertrouwensbeginsel in fiscalibus,
diee mede zijn rechtvaardiging vindt in het feit, dat partijen over en weer met eikaars belangen
rekeningg moeten houden en daarvoor verantwoordelijkheid dragen (zie noot 34 van zijn artikel). .
Lubach (1982), p. 181: het bestuursorgaan is bevoegd tot het aangaan van de overeenkomst.
Of daarover een conflict kan optreden, komt aan de orde in par. 2.3.5.
Zie over het verbintenisscheppende karakter van afspraken in het ambtenarenrecht: Nicolaï
(1991). .
HR 13 april 1962, AB 1962, p. 487 e.v., m.n. J.R. Stellinga, NJ 1964, 366, m.n. H.J. Beekhuis.
Zie daarover Tak (1997), p. 266 en 486.
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Niett iedereen lijkt de voormelde opvatting over het bestuursrechtelijk karakter van de
bevoegdhedenovereenkomstt te delen. Sommigen beschouwen de bevoegdhedenovereenkomstt als een privaatrechtelijke rechtsfiguur.309 Die benadering is vooral terug te vinden
inn de literatuur van een aantal jaren geleden. Deze opvatting is, naar ik aanneem, geënt op
dee gemene rechtsleer.3IODe bevoegdhedenovereenkomst wordt volgens die leer als een privaatrechtelijkee rechtsfiguur gezien, omdat een specifieke publiekrechtelijke wettelijke
regelingg inzake dergelijke overeenkomsten ontbreekt. Volgens deze op de gemene rechtsleerr geënte redenering is niet het bestuursorgaan aan wie de bevoegdheid toekomt die
voorwerpp is van de bevoegdhedenovereenkomst, daarbij partij, maar het overheidslichaam
waarvann dat orgaan deel uitmaakt. Een bestuursorgaan is immers niet een in het privaatrechtt erkende zelfstandige beschikkingsbevoegde persoon.3"
VerbintenisVerbintenis op grond van een publiekrechtelijke toezegging
Eenn bestuursrechtelijke verbintenis kan ook ontstaan door een publiekrechtelijke
toezegging.. Het bestuursorgaan beoogt immers degene tot wie de toezegging is
gericht,, een bepaald handelen in het vooruitzicht te stellen.312 Op grond van het
vertrouwensbeginsell is het bestuursorgaan in beginsel aan die toezegging gebonden,, mits die toezegging is gedaan door het bevoegde bestuursorgaan. Het
bestuursorgaann behoort in beginsel die toezegging jegens de geadresseerde daarvann na te komen,313 tenzij een wettelijk voorschrift of een zwaarwegend algemeen
belangg zich daartegen verzet.
Alss men de publiekrechtelijke toezegging als een rechtshandeling aanmerkt, en daar valt
veell voor te zeggen (zie paragraaf 2.3.5), <^an z o u m e n ^ e z e handeling zelf als verbintenisscheppendd kunnen aanmerken.
Dee belanghebbende kan aan de toezegging dus een recht ontlenen op een
bepaaldee prestatie van dat bestuursorgaan. Deze binding gaat overigens niet
zover,, dat deze persoon aan de toezegging ook bepaalde rechten jegens derden
zouu kunnen ontlenen.
Eenn overheidstoezegging in het bestuursrecht stelt een bepaalde handelwijze van
eenn bestuursorgaan in het vooruitzicht en gaat meestal vooraf aan een later nog
formeell te nemen besluit ofte verrichten bestuurshandeling. Zij heeft een eenzijdigg en begunstigend karakter, is gericht op een specifieke situatie, is persoonsge309..

310..
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Recent: Polak (1999) lijkt bijvoorbeeld de bevoegdhedenovereenkomst in eerste instantie vanuitt privaatrechtelijke invalshoek te benaderen (p. 109) (betreft een publicatie uit 1998 die hij
inn zijn dissertatie heeft verwerkt), ofschoon hij zich uiteindelijk wel een voorstander toont
vann het onderbrengen van deze overeenkomst onder de competentie van de bestuursrechter
(p.. 145 en 148).
Lubach (1982), p. 97.
Van Ommeren (1996a), p. 388 en 389; Nicolaï e.a. (1997b), p. 178; Van Acht & Damen (1991),
p.. 7 en 20.
Vgl. Tak (1997), p. 291 - 294.
Of de toezegging inderdaad het bestuursorgaan bindt, is van vele factoren afhankelijk. Bepalendd is onder andere of de toezegging bevoegd is gedaan; zie voor deze factoren Nicolaï e.a
(1997b),, p. 468 - 481; Stout (1997), p. 15 e.v.: zij gaat in het bijzonder in op de problematiek
vann de toezegging contra legem.
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richtricht en gebonden, geeft een standpunt weer en is vervat in concrete
bewoordingen.3144 Een toezegging valt te beschouwen als het resultaat van een
oordeelsvormingg door het bestuursorgaan met betrekking tot een specifiek
geval.315 5
Ookk op basis van de jurisprudentie valt te verdedigen, dat de toezegging van een
bestuursorgaann met betrekking tot een publiekrechtelijke bevoegdheid publiekrechtelijkk van aard is. Ten aanzien van de toezegging is het vertrouwensbeginsel
vann toepassing. Dit beginsel ligt zowel aan het privaatrecht als aan het bestuursrechtt ten grondslag.316 Aan dat beginsel komt verbintenisscheppende werking
toee in aanvulling op de uitoefening van de secundaire publiekrechtelijke
bevoegdheidd om een toezegging te doen.317 In de geest van de Vlodrop-jurisprudentiee dient de desbetreffende toezegging van een bestuursorgaan te worden
beschouwdd als een besluit, als de werking van het vertrouwensbeginsel zich doet
gevoelenn in een publiekrechtelijke rechtsbetrekking.318 Van een bestuursrechtelijkee rechtsbetrekking is sprake, omdat de toezegging betrekking heeft op een
primairee publiekrechtelijke bevoegdheid.
VerbintenissenVerbintenissen in relatie tot algemeen verbindende voorschriften

Ookk in relatie tot algemeen verbindende voorschriften kunnen bestuursrechtelijkee verbintenissen bestaan. Soms verstrekt de wet aan bepaalde belangenorganisatiess het recht van overleg in het kader van het totstandkomen van algemene
regelgeving.3199 Soms zijn bepaalde belangenorganisaties van mening, dat zij
rechtt hebben op (de niet-totstandkoming van) wetgeving met een bepaalde
inhoudd dan wel op vergoeding of het ongedaan maken van schade die het gevolg
iss van wetgeving. Er is dan sprake van een {vermeende) verbintenis.

314..
315..
316..

317..
318..
319..

Menu (1994), p. 19.
Stout (1997), p. 13.
Kobussen (1991), p. 218.
Binnenn het privaatrecht is een grondslagendiscussie gaande, waarin de betekenis van het vertrouwensbeginsell centraal staat en door sommigen onder vuur wordt genomen. Nieskens bijvoorbeeldd maakt in haar dissertatie een onderscheid tussen verbintenissen die voortvloeien
uitt de wil van rechtssubjecten en die zijn opgelegd, waartoe zij ook verbintenissen die hun
rechtvaardigingg in het opgewekte vertrouwen vinden, rekent. Vertrouwen op zich is daarvoor
niett voldoende. Er dient een situatie te zijn ontstaan die als onomkeerbaar geldt (fait accompli).. Deze vormt dan de daadwerkelijke bron van de uit hoofde van vertrouwen opgelegde verbintenis.. Smits relativeert in zijn dissertatie eveneens de vertrouwensleer en wijst de causa
uiteindelijkk aan als grondslag van de verbintenis uit overeenkomst of toezegging. De causa
verwijstt naar de notie van een rechtvaardige uitwisseling van goederen. De verbintenis vindt
volgenss deze benadering haar oorsprong in de wederkerige samenhang van de prestaties binnenn een relatie, waarbij hij overigens de wederkerigheid niet (uitsluitend) in kwantitatieve zin
opvat.. De causa bestaat derhalve volgens hem uit de ruilrechtvaardigheid (Smits (1995),
p.. 233 e.v.).
Vgl. Kobussen (1987), p. 143; Nieskens-Isphording (1991).
Stout (1996); Nicolai e.a (1997b), p. 176.
Een dergelijke wettelijke verplichting bestaat bijv. ingevolge art. 42a AWBZ.
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VerbintenisVerbintenis tot (niet-) handhaven
Stell dat derde-belanghebbenden het bestuursorgaan verzoeken om een bestuursrechtelijkee sanctie op te leggen. Als zij van mening zijn, dat het bestuursorgaan
daartoee verplicht is mede gelet op hun belangen, pretenderen zij aanspraak te
kunnenn maken op het opleggen van die sanctie. Zij veronderstellen dan, met
zoveell woorden, het bestaan van een bepaalde bestuursrechtelijke verbintenis
daartoe. .
Opp grond van jurisprudentie kunnen derde-belanghebbenden redelijkerwijs menen, dat
zijj recht hebben op handhavend optreden van het bevoegde bestuursorgaan. Er is immers
veell jurisprudentie voorhanden waaruit blijkt, dat een bestuursorgaan in beginsel verplicht
iss om wettelijke voorschriften te handhaven als derde-belanghebbenden daartoe een verzoekk hebben ingediend. Alleen onder bijzondere omstandigheden kan het desbetreffende
bestuursorgaann daarvan afzien. Die jurisprudentie heeft veelal betrekking op het ruimtelijkee ordeningsrecht en het milieurecht. De wettelijke voorschriften in die rechtsgebieden
hebbenn over het algemeen ten doel om de belangen van een grote groep derden te beschermen.. De repercussies van besluiten in die rechtsgebieden voor het algemeen belang en
voorr derden zijn groot. Dat verklaart waarom deze derden in principe aanspraak kunnen
makenn op handhaving.'20
AlgemeneAlgemene rechten en plichten
Veelall ontlenen personen rechtstreeks aan wettelijke voorschriften rechten en
plichtenn zonder dat daar direct een concrete verplichting, bevoegdheid (in enge
zin)) of een recht van een bestuursorgaan tegenover staat. Dat is bijvoorbeeld het
gevall ten aanzien van burgers voor wie het verbod geldt om een vuilnisbak op het
trottoirr te plaatsen anders dan op de in de plaatselijke verordening aangewezen
tijdenn en plaatsen. Het verbod heeft een algemeen karakter. Van een bestuursrechtelijkee verbintenis is (nog) geen sprake. Voor een verbintenis is immers vereist,, dat de desbetreffende rechten en plichten zodanig zijn geconcretiseerd, dat
zijj herleidbaar zijn tot bepaalde personen en tot een concrete rechtsbetrekking.
Vann een bestuursrechtelijke verbintenis is bijvoorbeeld pas sprake, als een inwonerr door het daartoe bevoegde bestuursorgaan een sanctie krijgt opgelegd wegens
overtredingg van de plaatselijke verordening.
TenTen slotte: bronnen van de bestuursrechtelijke verbintenis
Perr definitie is één van de partijen bij een bestuursrechtelijke verbintenis een
bestuursorgaan.. Het bestuursorgaan ontleent aan de bestuursrechtelijke verbinteniss het recht of is op grond daarvan verplicht om een bepaalde handeling jegens
eenn belanghebbende te verrichten dan wel om een bepaalde handeling na te
laten.. Het kan ook zo zijn, dat een belanghebbende op grond van de verbintenis
verplichtt is om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten jegens het
bestuursorgaan. .
320..

Zie voor een overzicht van die jurisprudentie: Michiels (2000).
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Ingevall een bestuursorgaan bijvoorbeeld een verleende subsidie intrekt en daarbij bepaalt,
datt de geadresseerde van dat besluit de reeds betaalde subsidie dient terug te betalen, is de
geadresseerdee verplicht tot die betaling uit hoofde van de verbintenis die in het leven is
geroepenn door deze besluiten.
Alss de belanghebbende zijn verplichting uit hoofde van een bepaalde verbintenis jegens
hethet bestuursorgaan niet nakomt, zal dat orgaan over het algemeen een bestuursrechtelijke
sanctiee kunnen opleggen. Die sanctie leidt tot een nieuwe verbintenis op grond waarvan
eenn verplichting ontstaat voor de geadresseerde van deze sanctie.
Resumerendd zijn op basis van wat in de vorige paragrafen is besproken en aan
voorbeeldenn is gegeven, de volgende bronnen van 'de bestuursrechtelijke verbintenis'' aanwijsbaar

--

eenn wettelijk voorschrift (formele of lagere wetgeving);
anderee besluiten, in het bijzonder de beschikking;
eenn bevoegdhedenovereenkomst;
rechtsbeginselen, in het bijzonder algemene beginselen van behoorlijk
bestuur 3211 (het vertrouwensbeginsel).

Tott de categorie andere besluiten behoort ook een beleidsregel. Op grond vann artikell 1:3, vierde lid, Awb is een beleidsregel een besluit, dat wil zeggen een publiekrechtelijkee rechtshandeling.
Voorr de invoering van artikel 1:3, vierde lid, Awb was het geen uitgemaakte zaak, dat een
beleidsregell een rechtshandeling is. De Awb-wetgever heeft ten aanzien van deze kwestie
eenn knoop doorgehakt.322 De discussie over deze problematiek is overigens in dit verband
vann relatieve betekenis. Ook als men een beleidsregel niet als een rechtshandeling zou
aanmerken,, kan een beleidsregel tot een verbintenis leiden. De bron van de verbintenis
valtt dan te vinden in het vertrouwensbeginsel of het gelijkheidsbeginsel. Uit hoofde van
dezee beginselen is het bestuursorgaan in principe verplicht om jegens belanghebbenden
tee handelen volgens de door hem vastgestelde beleidsregel. Hetzelfde geldt voor beleidscriteriaa die niet in beleidsregels zijn vastgelegd.
Voorr rechtsbeginselen geldt dat deze in verband met een bepaalde handeling van een
bestuursorgaann als bron van een bestuursrechtelijke verbintenis fungeren.
Watt betreft de toezegging van een bestuursorgaan inzake de uitoefening van een hem toekomendee bevoegdheid valt te verdedigen, dat deze een publiekrechtelijke rechtshandeling
oplevertt en dat uit hoofde daarvan reeds een recht voor de geadresseerde bestaat op een
bepaaldee prestatie van dat orgaan (zie paragraaf 2.3.5). Problematisch is echter, dat die toezeggingg vaak moeilijk valt te onderscheiden van informatieverschaffing (met het oog op
eenn bepaald geval) door het desbetreffende bestuursorgaan. Het verstrekken van informatiee levert geen rechtshandeling op. Ook als men van mening is, dat de toezegging van een
bestuursorgaann niet als een rechtshandeling valt aan te merken (vanwege het diffuse
onderscheidd met informatieverstrekking), kan deze desalniettemin tot een bestuursrechte321..
322..

Van Ommeren (1996), p. 251: a.b.b.b. als bron van binding.
Nicolaï (1992), p. 85 - 87.
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lijkee verbintenis leiden. Die toezegging is een rechtsfeit en op grond van het vertrouwensbeginsell ontstaat in verband met dat rechtsfeit een verbintenis. Op grond van dat beginsel
dientt dat bestuursorgaan immers die toezegging in principe na te komen, tenzij een
zwaarwegendd algemeen belang zich daartegen verzet.
Watt betreft een zuiver schade'besluit' geldt dat het bestuursorgaan daarbij vaststeltt of het uit hoofde van een (on) rechtmatige gedraging van hem aansprakelijk
is.. Dat (on)rechtmatig (niet-)handelen kan een besluit zijn, maar ook een feitelijkee gedraging van dat bestuursorgaan. De bron van de verbintenis is dan gelegenn in het beginsel dat degene die door een aan hem toerekenbaar onrechtmatig
handelenn of nalaten schade heeft veroorzaakt, gehouden is om die schade aan de
benadeeldee te vergoeden of het beginsel van égalité devant les charges publiques
(ziee paragraaf 2.3.3). Uit hoofde van deze beginselen wordt een bepaald rechtsgevolgg verbonden aan het schadeveroorzakende handelen, dat overigens niet gericht
wass op het in het leven roepen van dat gevolg.
Hett is echter niet zo dat die beginselen een bevoegdheid scheppen. De desbetreffende
bevoegdheidd om een zuiver schade'besluit' te nemen wordt afgeleid van de publiekrechtelijkee bevoegdheid uit hoofde waarvan het bestuursorgaan de schadeveroorzakende handelingg heeft verricht.
Voorr andere bestuurlijke oordelen valt eveneens te verdedigen dat het bestuursorgaann daarbij een bepaalde verbintenis vaststelt: het bestuursorgaan stelt vast of
voorr de belanghebbende uit hoofde van een wettelijk voorschrift jegens dat
orgaann de verplichting geldt om een bepaalde handeling te verrichten of na te
latenn op straffe van een eventuele bestuursrechtelijke sanctie, of het bestuursorgaann stelt vast, dat deze belanghebbende uit hoofde van dat wettelijk voorschrift
hett recht heeft om een bepaalde activiteit te verrichten zonder dat dit orgaan daarvoorr eerst een besluit moet nemen op grond van een hem toekomende publiekrechtelijkee bevoegdheid.
Voorr de bestuurlijke oordelen geldt bovendien dat zij tot een wijziging van een verbintenis
kunnenn leiden. Stel dat burgemeester en wethouders het bestuurlijk oordeel hebben gegevenn dat de geadresseerde daarvan geen bouwvergunning nodig heeft voor het plaatsen van
eenn tent in een weiland voor langere tijd. Op grond van het vertrouwensbeginsel mag het
bestuursorgaann dan in principe niet meer een bestuursrechtelijke sanctie opleggen als
laterr blijkt dat wel een bouwvergunning nodig was; het college heeft met het bestuurlijk
oordeell het recht om jegens deze persoon handhavend op te treden beperkt.
Eenn stilzwijgend gedogen kan eveneens tot een verbintenis leiden. Het gaat om een feitelijkee gedraging van het bestuursorgaan aan welke de bevoegdheid toekomt om bestuursrechtelijkk te handhaven. Daardoor kan uiteindelijk voor dat orgaan een verbintenis
ontstaann uit hoofde van het vertrouwensbeginsel. Op grond daarvan kan het verplicht zijn
omm geen bestuursrechtelijke sanctie meer toe te passen.
Hett kan ook zo zijn, dat voor het bestuursorgaan een verbintenis ontstaat doordat een
belanghebbendee een bepaalde handeling verricht. Deze doet bijvoorbeeld een aanvraag,
waardoorr het bestuursorgaan uit hoofde van de wet (artikel 4:13 Awb) verplicht wordt om
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daaropp een besluit te nemen. Of de belanghebbende overtreedt bijvoorbeeld een bepaald
vergunningsvoorschriftt waardoor voor het bestuursorgaan het recht ontstaat om een
bestuursrechtelijkee sanctie toe te passen. Als bron van de verbintenis geldt hier de wet.
Dee mate van binding kan per verbintenis verschillen. Ingeval een publiekrechtelijke toezeggingg tot een verbintenis leidt, gaat bijvoorbeeld van die toezegging voor het bestuursorgaann veelal een minder sterke binding uit dan in geval van een verbintenis op grond van
eenn wettelijk voorschrift. Deze problematiek blijft verder buiten beschouwing, omdat die
voorr de afbakening van de competentie van de bestuursrechter niet relevant is.
Inn geval van een bestuursrechtelijk conflict gaat het altijd om de vraag of een
bestuursorgaann op grond van een verbintenis het recht of de plicht had of heeft
omm jegens een belanghebbende een bepaalde handeling (niet) te verrichten. Dat
(niet-)handelenn is gebaseerd op grond van een hem toekomende primaire of
accessoiree publiekrechtelijke bevoegdheid of een specifieke publiekrechtelijke
taak. .
2.55

TER AFRONDING

Opp grond van de rechtSDesdhermingfunctie van bestuursrechtspraak is ter afbakeningg van de competentie van de bestuursrechter in dit hoofdstuk tot uitgangspuntt genomen, dat een belanghebbende in principe in beroep moeten kunnen
gaann tegen elke (vermeende) schending van zijn rechten of rechtens beschermde
belangenn door een bestuursorgaan. Anders gezegd, de bestuursrechter zou in
principee bevoegd behoren te zijn om van elk conflict over een bestuursrechtelijke
verbinteniss kennis te nemen. De competentieafbakening dient zodanig te zijn,
datt de rechter in staat wordt gesteld om de rechten en plichten die de belanghebbendee jegens het bestuursorgaan heeft zoveel mogelijk ex nunc te toetsen (paragraaff 1.4.4). Heden staat in de rechtspraak nog de vraag centraal of het
bestuursorgaan,, ex tune beoordeeld, onrechtmatig heeft gehandeld (paragraaf
1.1.2).. Dat valt mede in verband te brengen met de bestaande competentieafbakening,, die is afgestemd op het besluitbegrip.
Ookk op grond van overwegingen van efBciëntie, rechtszekerheid en de eis van toegang tot
dee rechter is het wenselijk, dat bestuursrechtelijke geschillen zoveel mogelijk onder de
competentiee van de bestuursrechter worden gebracht.
Inn dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van bestuursrechteHjke verbintenissen
enn de bronnen daarvan. Tevens is nagegaan, welke bestuursrechtelijke conflicten
well en niet onder de competentie van de bestuursrechter vallen.
Hett is gebleken dat de meeste bestuursrechtelijke geschillen onder de reikwijdtee van artikel 1:3, eerste lid, Awb vallen, omdat de desbetreffende verbintenis
waaropp het geschil betrekking heeft, op een of andere manier te herleiden is tot
eenn besluit Een bestuursrechtelijke verbintenis valt meestal tot een besluit te herleiden,, omdat het bestuursorgaan op grond daarvan verplicht is om een bepaald
besluitt te nemenn of omdat de verbintenis is ontstaan door een besluit. Beide situatiess kunnen overigens samenvallen.
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Eenn verbintenis tot het nemen van een besluit kan bijvoorbeeld zijn oorsprong vinden in
eenn wettelijk voorschrift. Die situatie doet zich voor bij een gebonden bevoegdheid van het
bestuursorgaann om een besluit te nemen. De bron van de verbintenis op grond waarvan
eenn bestuursorgaan een besluit moet nemen kan ook gelegen zijn in een ander besluit. Zo
kann bijvoorbeeld een subsidieverlening (een besluit) een verbintenis tot het vaststellen van
dee subsidie (eveneens een besluit) in het leven roepen.
Voorr een deel van de bestuursrechtelijke verbintenissen geldt, dat deze alleen
dankzijj een gewrongen redenering tot een besluit zijn te herleiden. Dat doet zich
voorall voor in relatie tot bestuurlijke oordelen.
Dee voormelde (extensieve) gewrongen interpretatie van het besluitbegrip in relatiee tot bestuurlijke oordelen is in overeenstemming met het uitgangspunt, dat
allee bestuursrechtelijke geschillen zoveel mogelijk onder de competentie van de
bestuursrechterr behoren te worden gebracht. Een negatief gevolg daarvan is echter,, dat het begrip rechtshandeling daardoor zodanig is opgerekt, dat nauwelijks
nogg een onderscheid valt te maken tussen een 'echte' rechtshandeling, dat wil
zeggenn een handeling die gericht is op rechtsgevolg, en een rechtsfeit, dat wil zeggenn een feit dat een rechtsgevolg heeft. De problematiek manifesteert zich vooral
mett betrekking tot bestuurlijke oordelen, in het bijzonder met betrekking tot zuiveree schade'besluiteri. De kwalificatie van een bestuurlijk oordeel als een besluit
iss strikt genomen niet juist, omdat dit oordeel niet op een rechtsgevolg is gericht.
Diee gewrongen redenering leidt tot een niet-logische competentieafbakening en
kann (daardoor) aanleiding geven tot een eindeloze discussie over ontvankelijkheidskwesties.. Uit oogpunt van efficiënte rechtspraak is het echter wenselijk, dat
eenn onlogische competentieafbakening en dit soort discussies zoveel mogelijk
wordenn vermeden.
Eenn weigering om een bestuurlijk oordeel te geven valt heden niet onder de competentie
vann de bestuursrechter. Volgens een consequente toepassing van het uitgangspunt, dat alle
bestuursrechtelijkee geschillen onder de competentie van de bestuursrechter behoren te
vallen,, zou deze rechter in principe ook van een geschil over die weigering kennis moeten
kunnenn nemen. Die weigering valt immers te kwalificeren als een weigering om een
bestuursrechtelijkee verbintenis vast te stellen, inhoudende dat de belanghebbende jegens
hett bestuursorgaan het recht heeft om een activiteit te ondernemen dan wel te continueren.. Iets anders is dat de rechter in dat geval meestal het beroep tegen een dergelijke weigeringg ongegrond zal moeten verklaren. Dat heeft te maken met de inhoud van het
materiëlee bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen immers op grond daarvan over het
algemeenn geen aanspraak maken op een bepaald bestuurlijk oordeel.
Daarnaastt bestaat er een omvangrijke categorie van overige gedragingen die
bestuursorganenn verrichten, die heden niet onder de competentie van de
bestuursrechterr vallen. Een deel van die gedragingen verricht het bestuursorgaan
uitt hoofde van een publiekrechtelijke bevoegdheid of een specifieke publieke
taak. .
Inn dit hoofdstuk kwamen voorbeelden daarvan ter sprake in relatie tot zuiveree schadebesluiten en (niet-)handhaven. Wat betreft de 'buitengesloten" categoriee zuivere schadebesluiten gaat het om geschillen over vergoeding van schade
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diee is veroorzaakt door gedragingen van het bestuursorgaan die niet vallen onder
dee competentie van de bestuursrechter (connexiteitsvereiste). Het betreft de volgendee gedragingen: publiekrechtelijke feitelijke gedragingen en het vaststellen
vann wettelijke voorschriften of beleidsregels. Voorts valt bijvoorbeeld de weigeringg om een gedoogbesluit te nemen buiten zijn competentie, tenzij het
bestuursorgaann beleidsregels inzake het desbetreffende gedogen heeft vastgesteld.. Bovendien valt te denken aan geschillen over (een groot aantal) toezichthandelingenn in de zin van Afdeling 5.2 van de Awb.
Gelett op het hiervoor genoemde uitgangspunt inzake de competentie van
dee bestuursrechter, is de uitsluiting van deze geschillen onterecht. De bestuursrechterr hoort in principe van deze geschillen kennis te kunnen nemen.
Eenn belanghebbende behoort bijvoorbeeld ook beroep in te kunnen stellen tegen de schriftelijkee weigering van een toezichthouder om een genomen monster terug te geven. De toezichthouderr is daartoe in beginsel verplicht op grond van artikel 5:18, vijfde Hd, Awb. Het
bestuursorgaann komt hier een bestuursrechtelijke verbintenis niet na die het heeft uit
hoofdee van de wet.
Dee beslissing van het gemeentebestuur om op een bepaald gedeelte van de weg niet langer
eenn parkeergelegenheid te bieden behoort eveneens onder de competentie van de
bestuursrechterr te vallen. Het gaat hier immers om een gedraging van een bestuursorgaan
diee verricht is uit hoofde van een specifieke publieke taak, ervan uitgaande dat die beslissingg betrekking heeft op een weg met openbare bestemming. Blijkens de jurisprudentie
valtt een geschil over die gedraging heden niet onder de competentie van de bestuursrechter.32** Dat zou wel zo behoren te zijn. Die handeling houdt immers het teniet doen van een
bestaandee bestuursrechtelijke verbintenis in.
Eenn deel van de gedragingen van een bestuursorgaan zijn niet herleidbaar tot een
publiekrechtelijkee bevoegdheid of een specifieke publieke taak. Het gaat daarbij
omm gedragingen van een bestuursorgaan die uiteindelijk juridisch toegerekend
wordenn aan de rechtspersoon waarvan het bestuursorgaan deel uitmaakt. Deze
vallenn nu niet onder de competentie van de bestuursrechter en behoren ook in de
toekomstt niet daaronder te vallen.
Stell dat de desbetreffende toezichtambtenaar op weg naar de plaats waar het toezicht zal
wordenn uitgeoefend, een ongeluk veroorzaakt en dit leidt tot overheidsaansprakelijkheid
voorr de daardoor geleden schade. Een geschil over deze kwestie valt niet onder de competentiee van de bestuursrechter, reeds vanwege het feit dat het hier niet gaat om een rechtshandeling.. Deze kwestie behoort ook in de toekomst niet onder zijn competentie te vallen,
omdatt geen sprake is van een gedraging die plaatsvindt ter uitoefening van een toezichtbevoegdheid.. Ook valt niet te spreken van de uitoefening van een specifieke publieke taak. Er
valtt dus ook niet uit een primaire publiekrechtelijke bevoegdheid een accessoire bevoegdheidd af te leiden tot het nemen van een zuiver schadebesluit. De toezichtbevoegdheden
zijnn in Afdeling 5.2 van de Awb nauwkeurig omschreven.
Ookk als een chauffeur van een bus van een gemeentelijk vervoerbedrijf een ongeluk heeft
veroorzaaktt tijdens een busrit, valt een geschil over de aansprakelijkheid die daaruit voor323..

Pres. Rb. Rotterdam, 1 mei 2000, JB 2000,153.
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vloeitt voor de desbetreffende gemeente, heden niet onder de competentie van de bestuursrechter.. Dat moet zo blijven. Ten aanzien van die kwestie geldt immers eveneens, dat de
schadeveroorzakendee gedraging niet is verricht uit hoofde van een publiekrechtelijke
bevoegdheidd of een specifieke publieke taak. De gedraging valt (dan) ook niet toe te rekenenn aan een bestuursorgaan. Een belangrijke indicatie daarvoor is reeds het feit, dat er naast
gemeentelijkee vervoerbedrijven 'private' vervoerbedrijven bestaan die dezelfde diensten
verlenen. .
Uitt oogpunt van de rechtsbeschermingfunctie in relatie tot het uitgangspunt dat
dee bestuursrechter in principe van elk bestuursrechtelijk geschil kennis behoort
tee kunnen nemen, dient artikel 8:1 Awb aangevuld of aangepast te worden met
eenn nieuwe bepaling. Op grond van deze nieuwe bepaling behoort een belanghebbendee zich in principe met betrekking tot elk geschil over een bestuursrechtelijkee verbintenis tot de bestuursrechter te kunnen wenden, ongeacht of het om
hett scheppen, het wijzigen, teniet doen of nakomen van een verbintenis gaat, dan
well het vaststellen van de inhoud van een reeds bestaande verbintenis. Voorwaardee is wel dat die gedraging van het bestuursorgaan verricht is of (volgens
eiser)) verricht had moeten worden uit hoofde van een publiekrechtelijke bevoegdheidd of specifieke publieke taak.
OokOok een conflict over de weigering van een bestuursorgaan tot een zodanigg scheppen, wijzigen, teniet doen, nakomen of vaststellen behoort onder zijn
competentiee te vallen. Juist in die gevallen zal de wederpartij van het bestuursorgaann immers veelal behoefte hebben aan rechtsbescherming.
Ingevall een conflict zich beperkt tot de vraag, wat de inhoud van een reeds
bestaandee verbintenis is, mag het echter niet zo zijn, dat de belanghebbende zich
onmiddellijkk tot de bestuursrechter wendt met het verzoek aan de rechter om te
bepalenn waartoe het bestuursorgaan uit hoofde van deze verbintenis jegens hem
verplichtt is. De belanghebbende behoort, om een onnodige belasting van de
bestuursrechterr te voorkomen, zich eerst tot het bestuursorgaan te wenden met
hett verzoek die verbintenis vast te stellen.
Opp grond van deze eis is de belanghebbende bijvoorbeeld in geval van een schadeveroorzakendd handelen van een bestuursorgaan genoodzaakt om zich eerst tot dat orgaan te wendenn met het verzoek om de aansprakelijkheid te erkennen (en de geleden schade te
vergoeden)) alvorens hij een conflict over de aansprakelijkheid van dat orgaan aan de
bestuursrechterr kan voorleggen.
Dee gewenste competentieafbaking voor de bestuursrechtspraak valt te bereiken
doorr daartoe een bepaling in de wet op te nemen die is toegesneden op de verbintenis.. Daartoe zal ik een voorstel doen in hoofdstuk 10.

33
3.11

De omvang van het geschil (vervolg)
INLEIDING

3.1.11 Algemeen
Inn dit hoofdstuk ga ik na welke eisen aan het autonomiebeginsel en het rechtszekerheidsbeginsell kunnen worden ontleend met betrekking tot de grenzen van de
omvangg van het geschil, en in hoeverre de veranderingen in het procesrecht daarbijj een functie vervullen.
Nieuwee ontwikkelingen kunnen het bestuursorgaan nopen tot het nemen van
eenn nieuw besluit hangende de procedure. Uit oogpunt van effectieve en efficiëntee conflictoplossing is het wenselijk, dat het geschil kan worden uitgebreid
tott mede dat nieuwe besluit. De vraag is of de toepassing van de artikelen 6:i8 en
6:199 Awb kan bijdragen aan effectieve rechtspraak.
Ditt hoofdstuk gaat over de omvang van het geschil voor zover deze van andere
zakenn dan het besluitbegrip afhankelijk is. Zo is de omvang van het geschil mede
afhankelijkk van de vraag, tegen welke onderdelen van het besluit eiser beroep
heeftt ingesteld en van de grieven die hij heeft aangevoerd. Voorts kan het
bestuursorgaann de omvang van het geschil beïnvloeden door hangende het
geschill het in rechte bestreden besluit te wijzigen of in te trekken.
3.1.22 De autonomie van de eisende partij
Uitt oogpunt van rechtsbescherming behoort de eisende partij op de omvang van
hett door de rechter te beslissen geschil een overwegende invloed te kunnen uitoefenen.. Hij is immers degene die om bescherming van zijn rechtspositie vraagt.
Hett is aan hem om aan te geven waarin hij beschermd wil worden en wat volgens
hemm de geschilpunten zijn. Als de rechter zich bijvoorbeeld bij zijn uitspraak op
feitenn en kwesties zou baseren die de rechtzoekende niet aan de orde heeft
gesteldd en waarover geen verschil van mening bestaat, lijkt rechtspraak haar doel
omm rechtsbescherming aan rechtzoekenden te bieden voorbij te schieten. Uitgaandee van de rechtsbeschermingsgedachte behoort de rechtspraak volgens het
'piepsysteem11 te werken; de rechter stelt in principe alleen rechten en plichten
vann belanghebbenden jegens bestuursorganen vast voor zover belanghebbenden
hebbenn aangegeven, dat daarover een geschil bestaat.
Opp grond van het autonomiebeginsel is de belanghebbende niet alleen 'vrij' om te
bepalenn of er wordt geprocedeerd, maar deels ook waarover.324 Hij is tevens ver324..

"Deels" omdat hij op grond van artikel 8:1, eerste lid, Awb in principe alleen in beroep kan
gaann van (onderdelen) van besluiten.
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antwoordelijkk voor de procesvoering.325 Die verantwoordelijkheid houdt in, dat
alss hij nalaat (tijdig) bepaalde zaken in de procedure in te brengen, de rechter
dezee dan ook in principe bij de beoordeling van het geschil buiten beschouwing
magg laten.
Anderzijdss kan het ook niet zo zijn en is het ook niet zo, dat de rechter bij zijn uitspraak
geheell is gebonden aan de vragen die partijen aan hem hebben voorgelegd. Dat zou niet
verenigbaarr zijn met zijn staatsrechtelijke positie om in onafhankelijkheid recht te sprekenn (zie paragraaf 1.4). Uit hoofde daarvan behoort het immers tot de verantwoordelijkheidd van de rechter om het toepasselijk recht te interpreteren, uit te leggen en toe te
passen,, zonder dat partijen daarmee behoeven in te stemmen. Hij bepaalt welke rechtsregelss van toepassing zijn en wat de betekenis daarvan is voor het aan hem voorgelegde
geschil.326 6
Ookk op grond van andere principes valt de betekenis van het autonomiebeginsel te relativeren.. Volgens het principe van actief dienstbetoon kan de belanghebbende er bijvoorbeeld
ookk aanspraak op maken, dat de rechter sturend optreedt en zich in zijn belangen verdiept
{ziee de paragraaf 1.4.5 e n 7-1-1)Dee vraag of aan de belanghebbende ook een autonome positie toekomt in het materiële
recht,, valt buiten de reikwijdte van dit boek. Terzijde merk ik op dat in het materiële recht
eenn belanghebbende als autonoom valt aan te merken, als hij de 'vrijheid' heeft om een
rechtsbetrekkingg met een bestuursorgaan aan te gaan of om daarvan af te zien. Voorts valt
hijj pas (werkelijk) als autonoom aan te merken, als hij daarbij de mogelijkheid heeft om
reëlee invloed uit te oefenen op de inhoud van de rechten en plichten die voor beiden uit
hoofdee van die rechtsbetrekking gelden. Veelal is dat laatste niet het geval, omdat de rechtenn en plichten van belanghebbenden dwingend in rechtsregels zijn vastgelegd en/of,
omdatt het bestuursorgaan de mogelijkheid heeft om eenzijdig die rechten en plichten
(nader)) vast te stellen.
3.1.}3.1.} Rechtszekerheid

Ookk op grond van het rechtszekerheidsbeginsel zou het onwenselijk zijn, als de
bestuursrechterr treedt buiten de grenzen van het geschil zoals eiser deze heeft
aangegevenn in zijn 'verzoek' om rechtsbescherming (zie randvoorwaarde i,
genoemdd in paragraaf 1.4.1). Voor eiser is immers van belang, dat de rechterlijke
uitspraakk niet gaat over andere zaken dan waarover hij in rechte 'zijn beklag'
heeftt gedaan. Dat mag zeker niet gebeuren, als dit ten nadele van hem geschiedt.
Procederenn zou dan voor hem met risico's zijn omgeven die uit oogpunt van
rechtsbeschermingg onaanvaardbaar zijn.
OokOok het bestuursorgaan en andere belanghebbenden dan degene, die
beroepp heeft ingesteld, moeten ervan uit kunnen gaan, dat die besluiten of onderdelenn van besluiten waartegen geen beroep is ingesteld, in rechte vaststaan. Deze
behorenn niet voor vernietiging door de rechter in aanmerking te komen.

325..
326..

Pront-van Bommel (1993); Pront - van Bommel (1998).
Kooper (2000), p. 168.
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Diee rechtszekerheid wordt in het bestuursprocesrecht gewaarborgd door de korte
beroepstermijnn van zes weken en de leer van de formele rechtskracht. Heeft een
belanghebbendee een bepaald besluit niet binnen de beroepstermijn in rechte
aangevochten,, dan staat op grond van de leer van de formele rechtskracht de
rechtmatigheidd daarvan vast Dat zou gelet op de rechtszekerheid ook zo behoren
tee zijn, als slechts bepaalde onderdelen van een besluit in rechte worden bestreden.. De overige onderdelen van het besluit behoren dan in principe 'niet meer in
rechte'' aantastbaar te zijn.
Dee leer van de formele rechtskracht strekt ertoe te voorkomen, dat belanghebbenden de
mogelijkheidd hebben om de termijnen in het bestuursprocesrecht te ontwijken. Zo
beschouwdd ligt aan de leer van de formele rechtskracht dezelfde ratio ten grondslag als die
tenn grondslag ligt aan de bezwaar- en beroepstermijn.327 Die houdt in, dat de onzekerheid
omtrentt de inhoud van rechtsbetrekkingen tussen overheid en burgers zoveel mogelijk
behoortt te worden beperkt. Het gaat hierbij om de rechtszekerheid van zowel de geadresseerdee van een besluit als andere belanghebbenden. Ook het bestuursorgaan heeft baat bij
rechtszekerheidd op een zo'n kort mogelijke termijn om op efficiënte en effectieve wijze
zijnn taak te kunnen vervullen. Dat is niet goed mogelijk, als zijn besluiten gedurende lange
tijdd aan vernietiging bloot staan. Het bestuursorgaan moet, anders gezegd, op niet al te
langee termijn tot uitvoering daarvan kunnen overgaan. De leer van de formele rechtskrachtt draagt bij aan de regelmatige voortgang van het besturen.' De ratio van de leer
vann de formele rechtskracht dient in relatie tot de erga-omneswerking van de uitspraak van
dee bestuursrechter te worden begrepen. Een uitspraak met erga-omneswerking heeft
rechtsgevolgenn voor verscheidene belanghebbenden, ook voor hen die geen partij zijn
geweestt bij de rechtspraak.
3.1.44

Nieuwe ontwikkelingen na het nemen van het bestreden besluit

Hett is mogelijk, dat nieuwe ontwikkelingen hangende de procedure het bestuursorgaann nopen tot het nemen van een nieuw besluit. Als het bestuursorgaan zijn
inn rechte bestreden besluit naar aanleiding daarvan intrekt of wijzigt, is dat van
invloedd op de rechtspositie van eiser. Het geschil tussen de rechtzoekende en het
bestuursorgaann kan zich vervolgens uitstrekken over het nieuwe besluit. In dat
gevall valt het geschil pas definitief te beslechten, als de rechter dat nieuwe besluit
eveneenss in zijn beoordeling kan betrekken.
Uitt oogpunt van rechtszekerheid en van een efficiënte en effectieve rechtspraakk is het wenselijk, dat de rechter zoveel mogelijk in zijn uitspraak de meest
'actuele'' stand van zaken van de rechtspositie van de rechtzoekende kan betrekken.. Het is de vraag of het toepassen van de artikelen 6:18 en 6:19 Awb daarin
kann voorzien.
Hett bestuursorgaan kan dat nieuwe besluit ook nemen om een fout te herstellen. Ook dan
iss het op grond van vergelijkbare overwegingen wenselijk, dat de rechter dit besluit in zijn
beoordelingg kan betrekken.
327..
328..

Art. 6:7 Awb. In bijzondere wetten kunnen andere termijnen zijn opgenomen, bijv. art. 33c
Vww (oud) (4 weken).
Van der Hoeven (1989), p. 157.
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Tevenss is het voor definitieve conflictbeslechting van belang of het bestuursorgaan
hangendee de procedure zijn motivering van het in rechte bestreden besluit kan
verbeterenn en aanvullen. Als de rechter een besluit wegens een motiveringsgebrek
vernietigt,, is daarmee nog niet gezegd dat het dictum van dat besluit onjuist was.
Hett bestuursorgaan kan dan - afhankelijk van de omstandigheden van het geval vervolgenss opnieuw een besluit met hetzelfde dictum nemen onder verbetering
vann zijn argumentatie. Als het bestuursorgaan de motivering hangende de proceduree reeds kan aanpassen en de rechter deze vervolgens in zijn beoordeling meeneemt,, wordt een eventuele nieuwe procedure voorkomen. Partijen weten
bovendienn daardoor eerder waar zij aan toe zijn. Ook daarmee worden de efficiëntiee en effectiviteit van rechtspraak, alsmede de rechtszekerheid gediend.
3.22

D E GRONDSLAG VAN DE UITSPRAAK

3.2.11

Ultra petitum gaan

Dee autonomie van de eisende partij is erkend in artikel 8:69, eerste lid, Awb. Dat
verbiedtt de rechter om buiten de grondslag van het beroepschrift te treden.
Hett autonomiebeginsel ligt voorts ten grondslag aan de artikelen 8:1 en 6:13 Awb en artikel
20:66 Wm, alsmede aan artikel 6:21 Awb. Het laatstgenoemde artikel bepaalt, dat belanghebbendenn hun bezwaar of beroep kunnen intrekken. Na het intrekken daarvan laat de
rechterr de desbetreffende zaak verder buiten behandeling. Hij kan dan geen uitspraak
meerr doen in de hoofdzaak, tenzij nog een andere belanghebbende in die zaak beroep
heeftt ingesteld.
Ingevolgee artikel 8:69, eerste lid, Awb moet de rechter zijn uitspraak doen op
grondslagg van het beroepschrift, de overgelegde stukken, het verhandelende tijdenss het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting. Deze zaken vormen de
grondslagg van zijn uitspraak. Artikel 8:69, eerste lid, Awb is 'nieuw'. Een vergelijkbaree bepaling bestond niet in het 'oude' geschreven bestuursrecht. Volgens de
wetgeverr is die bepaling mede ingevoerd in verband met de rechtsbeschermingfunctiee van bestuursrechtspraak. Op grond daarvan zou de rechter bij zijn uitspraakk niet mogen treden buiten wat eiser vordert (het petitum). 329 Volgens de
wetgeverr zou het - als de rechter dat wel zou mogen - uit oogpunt van de rechtszekerheidd van degenen die bij het besluit zijn betrokkenen, bepaald ongelukkig
zijn.33°° Het geldende recht lijkt in zoverre in overeenstemming te zijn met het
hiervoorr genoemde autonomiebeginsel en met het rechtszekerheidsbeginsel. Wat
eiserr vordert, wordt ook wel het petitum genoemd. Eiser kan vernietiging van het
gehelee besluit vorderen of slechts van een voorschrift dat daaraan verbonden is.
Uitt het beroepschrift blijkt tegen welk besluit of onderdelen van het desbetreffende besluit
eiserr beroep heeft ingesteld. Dat besluit of die onderdelen daarvan vormen het object van
hett geschil.

329..
330..

Kamerstukken II, 1991 - 1992, 22 495, nr. 3, p. 141.
Zie vorige noot.
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Dee rechter mag in principe niet ten nadele, maar ook niet ten voordele van eiser
ultraa petitum gaan. Dat mag en moet hij alleen bij wijze van uitzondering doen
opp grond van artikel 8:69, tweede lid, Awb. Onderdelen van een besluit waartegenn eiser niet in rechte is opgekomen, behoort hij buiten beschouwing te laten.
Alss de rechter buiten het petitum treedt, handelt hij in strijd met artikel 8:69, eerstee lid, Awb. Volgens deze bepaling dient de rechter immers op basis van het
beroepschriftt uitspraak te doen. De doorr eiser ingestelde vordering is dus primair
bepalendd voor de grondslag van de uitspraak van de rechter. Die vordering geeft
dee uiterste grenzen aan van de omvang van het door de rechter te beslechten
geschil. .
Dee rechter mag dus in principe ook niet ten voordele van eiser de omvang van het geschil
uitbreidenn door onderdelen van het besluit in zijn beoordeling te betrekken die eiser niet
heeftt aangevochten.331 Ook die regel valt als een concretisering van het in paragraaf 3.1.2
vermeldee autonomiebeginsel te beschouwen.
Dee vraag is echter of de grondslag van de uitspraak alleen door het petitum wordt
bepaald.. De tekst van artikel 8:69, eerste lid, Awb laat dit in het midden. Daaruit
valtt niet af te leiden wat precies onder de grondslag van het beroepschrift moet
wordenn verstaan. Op dit onderwerp zal ik nader ingaan in de paragrafen 7.5 tot en
mett 7.7.
3.2.22

Reformatio in peius

Alss het instellen van beroep bij de rechter ertoe leidt, dat eiser daardoor in een
nadeligerr positie komt te verkeren dan waarin hij zich bevond voordat hij in
beroepp ging, is sprake van een reformatio in peius. Concreet houdt dat bijvoorbeeldd in, dat de rechter een vergunning niet mag vernietigen, omdat deze in strijd
mett de ter plaatse geldende verordening is gegeven, als alleen beroep is ingesteld
tegenn een voorschrift van die vergunning. 332
Alss de rechter dat dan wel doet, is niet alleen sprake van een reformatio in peius, maar
treedtt hij bovendien buiten de vordering tot vernietiging van het desbetreffende vergunningvoorschrift.. Een reformatio in peius hoeft overigens niet altijd te betekenen, dat de
rechterr een ander onderdeel van het besluit dan ten aanzien waarvan eiser beroep heeft
ingesteld,, beoordeelt. Eiser kan bijvoorbeeld in beroep zijn gegaan tegen een uitkeringsbesluit,, omdat deze uitkering zijns inziens te laag is vastgesteld. Object van het geschil is dan
dee hoogte van de uitkering. Van een reformatio in peius zou dan sprake zijn, als de rechter
vervolgenss de uitkering voor een lager bedrag vaststelt.
Reformatioo in peius staat op gespannen voet met de rechtsbeschermingfunctie,
dee autonomie van de belanghebbende in het bestuursprocesrecht (paragraaf
3.1.2)) en de rechtszekerheid (paragrafen 3.1.3). De wetgever heeft in relatie tot arti331..
332..

ABRvS 4 november 1996, JB 1997, 5; CRvB 24 oktober 1997, JB 1997, 273, AB 1998, 42; Brenninkmeijerr (1991), p. 77: op dit punt bestaan geen wezenlijke verschillen tussen het burgerlijkk procesrecht en het bestuursprocesrecht.
Rb. Den Haag 12 juli 19%, RAwb 1996,88, m.n. B.W.N, de Waard.
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keii 8:69, eerste lid, Awb te kennen gegeven, dat een reformatio in peius in principee niet (meer) is toegestaan. De reformatio in peius, in strikte zin, is
ontoelaatbaar.333 3
Vóórr het invoeren van de tweede tranche van de Awb waren velen overigens al van
mening,, dat reformatio in peius over het algemeen niet (meer) was toegestaan. Doch op
datt punt bestond nog wel discussie.334 De wetgever heeft met artikel 8:69, eerste lid, Awb
opp dit punt duidelijkheid willen scheppen.
Hett kan gebeuren dat tijdens de procedure nieuwe feiten en omstandigheden
bekendd worden op grond waarvan verweerder bevoegd en verplicht is om los van
dee procedure het in rechte bestreden besluit ten nadele van eiser te wijzigen. Volgenss de wetgever zou reformatio in peius dan wel zijn toegestaan.335
Ditt standpunt van de wetgever is voor kritiek vatbaar. Dat verdraagt zich
immerss niet met de rechtsbeschermingfunctie en de rechtszekerheid, die de wetgeverr expliciet in relatie tot artikel 8:69 Awb heeft benadrukt. 336 Bovendien zou
dee rechter, in geval van reformatio in peius op grond van nova, een taak vervullen
diee niet goed valt te verenigen met zijn staatsrechtelijke positie. Hij doet dan wat
eigenlijkk tot de taak van het bestuursorgaan behoort. In feite heroverweegt hij het
inn rechte bestreden besluit op basis van nova.
Reformatioo in peius kan dan gepaard gaan met een verlies aan rechtsmiddelen. Stel dat
eiserr slechts een vergunningvoorschrift heeft aangevochten, en dat de rechter vervolgens
dee gehele vergunning vernietigt op grond van nova die het intrekken van die vergunning
zoudenn hebben gerechtvaardigd. Als het bestuursorgaan (na de uitspraak) tot die intrekkingg zou zijn overgegaan, had de belanghebbende wellicht nog de mogelijkheid van
bezwaarr en beroep gehad.
Bovendienn zal de rechter het beroep niet ongegrond mogen verklaren op grond
vann nova, omdat hij de rechtmatigheid van het in rechte bestreden besluit ex tune
moett beoordelen. Voor zover een ex nuncbeoordeling op zijn plaats is in het
kaderr van het gebruik van de bevoegdheid van de rechter om de rechtsgevolgen
vann het vernietigde besluit in stand te laten of om in de zaak te voorzien,337 is dat
niett een reformatio in peius in eigenlijke zin. Het belang van een efficiënte en
effectievee rechtspraak kan rechtvaardigen, dat de rechter op grond van nova de
kwestiee ten nadele van eiser beoordeelt.
Eiserr kan wel in een nadeliger positie komen te verkeren dan waarin hij zich bevond voordatt hij in beroep ging, indien verscheidene belanghebbenden met tegengestelde belangen
beroepp hebben ingesteld. Het geijkte voorbeeld daarvan is een geschil over een vergunningverlening,, waarbij de vergunninghouder beroep heeft ingesteld tegen de aan de vergunningg verbonden voorschriften, terwijl derde-belanghebbenden beroep hebben
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Kamerstukken II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 141 en 142.
Banda (1989), p. 123 -125 en 152.
Kamerstukken II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 142.
Kamerstukken II, 1991 -1192, 22 495, nr. 3, p. 141.
Allewijn (1994), p. 100.
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aangetekendd tegen de vergunningverlening als zodanig. De rechter is ingevolge artikel
8:144 Awb bevoegd om deze beroepen gevoegd te behandelen. Ingeval de rechter het beroep
vann deze derde-belanghebbenden gegrond verklaart en de vergunningverlening vernietigt,
zall de vergunninghouder daardoor in een slechtere positie komen te verkeren dan waarin
hijj zich bevond voor de aanvang van de procedure. Na de procedure heeft hij immers geen
vergunningg meer. In dit geval is deze 'benadeling' het gevolg van het beroep dat door anderenn is ingesteld. Die benadeling valt te rechtvaardigen, omdat deze plaatsvindt ter beschermingg van de rechtspositie van deze anderen. Bestuursrechtspraak dient ook om hen
rechtsbeschermingg te bieden.
Dezee gang van zaken verdraagt zich bovendien met het rechtszekerheidsbeginsel, omdat
eiserr met de mogelijkheid rekening behoort te houden, dat deze derde-belanghebbenden
beroepp kunnen instellen. Hij behoort er rekening mee te houden zolang de beroepstermijnn openstaat (zie paragraaf 3.1.3).
3.33

CRIEVENSTELSEL

Dee eisende partij dient zijn beroepschrift te motiveren.338 Dat doet hij door zijn
vorderingg met feiten te onderbouwen en door aan te geven waarom het besluit op
grondd van die feiten zijns inziens onjuist is. De grieven bestaan uit de argumentenn die eiser aandraagt waarom zijns inziens dat besluit (gedeeltelijk) vernietigingg behoeft. De grieven dienen ter onderbouwing en precisering van het door
eiserr gevorderde (het petitum).
Inn geval van een bestuurlijke boete kan de geadresseerde bijvoorbeeld als grief aanvoeren,
datt deze te hoog is. Hij kan ook aanvoeren, dat het bestuursorgaan die boete niet mocht
opleggen,, omdat hem geen overtreding valt te verwijten. Het gaat dan om twee verschillendee grieven.
Grievenn kunnen feitelijk en juridisch van aard zijn. Eiser hoeft bij het formuleren
vann zijn grieven niet noodzakelijkerwijs de zijns inziens geschonden rechtsregels
tee noemen. 339 De rechter is bevoegd om de rechtsgronden aan te vullen. Ik kom
opp dit onderwerp terug in paragraaf 7.6.2.
Menn dient het ambtshalve toetsen te onderscheiden van het ambtshalve aanvullen van de
rechtsgrondenn ten aanzien van de door eiser aangevoerde grieven.340 De laatstgenoemde
bevoegdheidd is veel ruimer dan die tot het ambtshalve toetsen. De rechter toetst in principee alleen een besluit ambtshalve aan het recht als het een aangelegenheid van openbare
ordee betreft. De strekking van het van toepassing zijnde recht is bepalend of daarvan
sprakee is. Bij deze toetsing treedt hij buiten de grieven van eiser.

338..
339..
340..

Artikel 6:5 Awb.
Zie par. 3.3.
Zie voor dit onderscheid het Verslag van de Commissie Evaluatie Awb II, p. 24: de commissie
baseertt zich daarbij op een onderzoek dat is verricht door onderzoekers van de UU en de
KUBB met medewerking van de VU en dat is verricht o.l.v. R.J.G.M. Widdershoven en F.A.M.
Stroink. .
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Alss de grieven, die belanghebbende heeft aangevoerd, bepalend zijn voor de
omvangg van het geschil en daarmee voor de grondslag van de rechterlijke uitspraak,, spreekt men van een grievenstelsel. Volgens dat stelsel mag de rechter
eenn in rechte bestreden besluit of een onderdeel daarvan niet op grond van
anderee bezwaren vernietigen dan die eiser heeft aangevoerd.
Indienn voornoemde eiser bijvoorbeeld alleen de hoogte van de boete heeft bestreden, mag
dee rechter volgens het grievenstelsel niet uit eigen beweging nagaan of het bestuursorgaan
dee juiste grond voor het opleggen van die boete heeft gehanteerd.
Dee bestuursrechter blijkt in de praktijk veelal uit te gaan van het grievenstelsel,
datt hij soms baseert op een vrij strikte interpretatie van artikel 8:69, eerste en
tweedee lid, Awb.341
Dee tekst en de wetsgeschiedenis van artikel 8:69 Awb dwingen overigens niet tot
hett aanvaarden van een grievenstelsel.342 In ieder geval nopen deze niet tot een
striktee toepassing daarvan.343 Het komt volgens de wetgever aan op de interpretatiee en, in het verlengde daarvan, op de aanvulling van de grieven door de rechter.
Volgenss de jurisprudentie kan men uit het ontbreken van bepaalde stellingen in
hett beroepschrift niet zonder meer afleiden, dat eiser welbewust bepaalde gebrekenn niet aan de orde heeft willen stellen en derhalve daarin zou hebben willen
berusten. 344 4
Eenn soepele toepassing van het grievenstelsel kan de rechter bewerkstelligenn door bezwaren van eiser tegen het besluit extensief te interpreteren of door
tijdenss de zitting na te gaan of het de bedoeling van eiser is om bepaalde bezwarenn (niet) te noemen.
Dee bestuursrechter kan eiser bijvoorbeeld in het geval van de voormelde bestuurlijke boete
vragenn of hij het eens is met de reden waarom de sanctie is opgelegd, ingeval eiser in zijn
beroepschriftt alleen de hoogte daarvan heeft bestreden. Van een soepele toepassing van
hett grievenstelsel is bijvoorbeeld ook in het volgende geval sprake. Stel dat aan iemand een
vrijstellingg is verleend van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ten behoeve van een
uitbouww van zijn keuken. Zijn buurman maakt daartegen bezwaar, de vrijstelling blijft echterr in stand, en hij gaat vervolgens in beroep. Deze buurman voert in rechte aan, dat hij
doorr die uitbouw van zijn buurman in zijn woongenot wordt geschaad. Bij een soepel te
hanterenn grievenstelsel mag de rechter deze grief zodanig interpreteren, dat deze mede
geachtt wordt betrekking te hebben op het bezwaar, dat de beoogde uitbouw niet voldoet
341..
342..

343..
344..

Zoals nog in paragraaf 7.6 zal worden behandeld, acht de bestuursrechter zich alleen verplichtt om rechtsgronden aan te vullen bij schending van recht van openbare orde.
De keuze voor een grievenstelsel in hoger beroep blijkt wel expliciet uit het wetsvoorstel tot
algehelee herziening van de Vreemdelingenwet. Zie Kamerstukken II, 1998 -1999, 26 732, art.
83,, beschreven in BA oktober 1999, p. 11. Overigens bepaalt art. 89 van het wetsvoorstel vervolgens,, dat de rechter zich tot de beoordeling van de grieven 'karf beperken. De nieuwe
vreemdelingenwett is inmiddels van kracht.
Schlössels (2001d), p. 474.
CRvB 24 oktober 1997, JB 1997, 273: de bestuursrechter treedt buiten de grenzen van het
geschill door het beroep gegrond te verklaren op grond van andere overwegingen dan de grievenn van eiser.
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aann de eisen van welstand. De rechter is bij die interpretatie gebonden aan het beginsel
vann hoor en wederhoor. Op grond daarvan dient hij zonodig de geadresseerde van de vrijstellingg over deze ruime interpretatie te horen. Ook verweerder moet de gelegenheid krijgenn om zich daarover uit te laten ten overstaan van de rechter.
Hett grievenstelsel valt te rechtvaardigen op basis van het autonomiebeginsel. Dat
beginsell ligt mede ten grondslag aan het bestuursprocesrecht (paragraaf 3.1.2).
Volgenss het autonomiebeginsel behoort de bestuursrechter in beginsel het
geschill te beslechten, zoals dat door eiser aan hem is voorgelegd.
Vann eiser wordt dus verwacht dat hij keuzen maakt en kan maken met
betrekkingg tot de onderdelen van het besluit die hij aanvecht, en de gronden die
hijj vervolgens ten aanzien daarvan indient. Voorwaarde daarvoor is wel, dat hij de
consequentiess van zijn keuzen kan overzien, wat niet altijd het geval is. Hij
beschiktt immers vaak niet over alle relevante informatie. Van hem valt bovendien
niett altijd te verwachten, dat hij alle juridische aspecten van het rechtsgeschil
overziet.. Dit zal mede afhankelijk zijn van zijn hoedanigheid en van het feit of hij
juridischh wordt bijgestaan.
Rechtsbijstandd is in bestuursrechtspraak niet verplicht, met uitzondering van het pleidooi
inzakee een fiscaal geschil bij de Hoge Raad.545
Dee rechtsbeschermingfunctie en het beginsel van ongelijkheidscompensatie verlangenn daarentegen, dat de rechter het grievenstelsel soepel toepast. Vanuit een
oogpuntt van de rechtsbescherming ligt in ieder geval een ruime tot zeer ruime
interpretatiee van de grieven in de rede, als eventueel (in verdragen verankerde)
grondrechtenn van toepassing zijn. 546
3.44

D E ARTIKELEN 6:18 EN 6:19 AWB

3,4.13,4.1 Algemeen
Hett bestuursorgaan kan blijkens artikel 6:18, eerste lid, Awb tijdens de bezwaarfasee en het beroep het in rechte bestreden besluit intrekken of wijzigen. Het
bestuursorgaann kan daartoe overgaan om fouten die het gemaakt heeft, te herstellen,, of omdat nieuwe feiten dan wel nieuwe rechtsregels daartoe aanleiding
geven. .
Off het bestuursorgaan op grond van nova tot het intrekken of wijzigen van het in rechte
bestredenn besluit mag overgaan is vooral een vraag van materieel recht, waarbij eventuele
wettelijkee intrekkingsgronden en het vertrouwensbeginsel maatgevend zijn.
Dee overige leden van de artikelen 6:18 en 6:19 Awb hebben vervolgens ten doel te
voorkomen,, dat het intrekken of het wijzigen van het in rechte bestreden besluit
leidtt tot een frustratie van de processuele belangen van eiser. Artikel 6:19 Awb

345..
346..

Art.23 WetARB.
De Werd (1998), p. 691: hij gaat overigens verder.
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bepaaltt imperatief, dat als een bestuursorgaan een besluit heeft genomen als
bedoeldd in artikel 6:18 Awb, het bezwaar en beroep geacht worden mede gericht
tee zijn tegen dat besluit, tenzij het bestuursorgaan daarmee geheel aan het
bezwaarr of het beroep tegemoet komt. Artikel 6:19 Awb beoogt op die manier te
voorkomen,, dat het intrekken of het wijzigen van het in rechte bestreden besluit
impliceert,, dat voor eiser mogelijkheden om rechtsbescherming te vragen verlorenn gaan ten gevolge van het feit, dat hij niet tegen het nieuwe besluit (tijdig)
bezwaarr heeft aangetekend. 347 Zonder deze bepaling zou eiser genoodzaakt zijn
omm opnieuw bezwaar en beroep aan te tekenen ten aanzien van het intrekkingsoff wijzigingsbesluit en zou dat besluit in rechte onaantastbaar worden, ingeval hij
datdat niet op tijd doet.
Daarnaastt hebben beide bepalingen tot op zekere hoogte ten doel de rechter de
mogelijkheidd te geven om nova in zijn beoordeling van het bestuursrechtelijk
geschill te betrekken. Deze beogen (tot op zekere hoogte) te voorkomen, dat de
uitspraakk van de rechter op het moment dat hij deze doet, in feite achterhaald is.
Novaa kunnen op verscheidene wijzen een rol spelen. In de eerste plaats geldt het
intrekkings-- of wijzigingsbesluit zelf als een nieuw rechtsfeit waarmee de rechter
rekeningg dient te houden.Voorts kan dat tweede besluit naar aanleiding van nova
zijnn genomen.
Dezee artikelen zijn in het belang van een efficiënte en effectieve rechtspraak.. Deze bevorderen de efficiëntie, omdat op basis daarvan (soms) valt te
voorkomen,, dat een belanghebbende verscheidene procedures na en naast elkaar
moett voeren met betrekking tot een bepaalde aangelegenheid. Deze bepalingen
bevorderenn de effectiviteit van de rechtspraak, omdat deze eraan bijdragen, dat
eenn belanghebbende met de uitspraak van de rechter zekerheid krijgt omtrent
zijnn rechtspositie. De rechter is op grond daarvan immers genoodzaakt om die
rechtspositiee te beoordelen naar de meest recente stand van zaken.
Artikell 6:18, derde lid, Awb legt vervolgens aan het bestuursorgaan het verbod op om na
hett intrekken of het wijzigen van het in rechte bestreden besluit een derde besluit te
nemenn waarvan de inhoud of de strekking overeenstemt met het oorspronkelijke besluit.
Datt mag alleen, als dat geschiedt naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden die
zwaarwegendd genoeg zijn, of indien het bestuursorgaan los van de procedure bevoegd zou
zijnn geweest om dat derde besluit te nemen.
3.4.22 Beperkte toepassingsmogelijkheden
EénEén feitencomplex en één bevoegdheid
Blijkenss de jurisprudentie zijn de artikelen 6:18 en 6:19 Awb alleen van toepassing,, als beide besluiten - het in rechte bestreden besluit en het besluit tot het
intrekkenn of wijzigen daarvan - op één feitencomplex betrekking hebben. 54
Voorwaardee voor toepassing van deze artikelen is bovendien, dat beide besluiten
347..
348..

Kamerstukken II, 1988 -1989,21 221, nr. 3, p. 137.
Koeman e.a. (1988), commentaar op artikel 6:18 Awb, p. 1.
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opp basis van dezelfde bevoegdheid zijn genomen. 349 Het tweede besluit dient,
zoalss dat in de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 7 augustus 1997 is
bepaald,, te zijn gebleven binnen de grondslag en de reikwijdte van het oorspronkelijkee besluit. 350
Hett komt voor, dat een bestuursorgaan soms een reeks van besluiten neemt die met elkaar
samenhangen,, zonder dat sprake is van het intrekken of het wijzigen van een eerder genomenn besluit. Het bestuursorgaan neemt bijvoorbeeld eerst een besluit tot subsidieverlening,, vervolgens stelt het de hoogte van de subsidie vast351 Dat doet zich bijvoorbeeld ook
voor,, indien een bestuursorgaan een besluit ter uitvoering van een bevoegdhedenovereenkomstt neemt. De artikelen 6:18 en 6:19 Awb zijn dan niet van toepassing, maar ook hier
kann de rechter deze geschillen na voeging in één procedure beoordelen, mits in alle zaken
beroepp is ingesteld bij de rechtbank.352
Aann de voorwaarde van één feitencomplex is niet voldaan, als het intrekkings- of
wijzigingsbesluitt berust op feiten met een klaarblijkelijk ander karakter dan dat
vann de feiten die ten grondslag lagen aan het oorspronkelijke besluit.353 Voor het
toepassenn van deze bepalingen moet dus sprake zijn van niet-essentiële nova.
Stell dat een bouwvergunning ten onrechte wegens strijd met het bestemmingsplan is
geweigerdd en burgemeester en wethouders deze alsnog verlenen op basis van aangepaste
bouwtekeningen.. Ingeval het geringe aanpassingen betreft - er is bijvoorbeeld een schuifpuii getekend in plaats van openslaande deuren - is sprake van niet-essentiële nova.
Aann de voorwaarden van één feitencomplex en van één bevoegdheid is ook niet
voldaan,, als het oorspronkelijke besluit en het nieuwe besluit berusten op twee
verschillendee aanvragen,354 in ieder geval voor zover die aanvragen betrekking
hebbenn op verschillende wettelijke regelingen.355 Deze bepalingen zijn bijvoorbeeldd niet van toepassing als tijdens het beroep inzake een oprichtingsvergunningg voor een jongerencentrum het bestuursorgaan voor die oprichting
vervolgenss een revisievergunning afgeeft.35 In dat geval is sprake van het uitoefenenn van twee verschillende publiekrechtelijke bevoegdheden.
Aann de voorwaarde van één bevoegdheid lijkt bijvoorbeeld ook niet te zijn
voldaan,, als een bestuursorgaan naar aanleiding van een overtreding van vergunningvoorschriftenn eerst een dwangsom oplegt, en vervolgens de vergunning

349..

350..
351..
352..
353..
354..
355..
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ABRvS 9 juni 1997, AB 1997, 307, m.n. F.C.M.A. Michiels; CRvB 25 maart 1997, AB 1997,
182,, m.n. H.B. Bröning; CRvB 25 mei 1999, NJ B-rechtspraak, 1999, p. 1278: daarin hanteert
dee rechter het criterium, dat sprake dient te zijn van een samenhangend stelsel van besluiten.
Daarvann is geen sprake in geval van twee verschillende aanvragen met betrekking tot verschillendee wettelijke regeÜngen.
CRvB 7 augustus 1997, AB 1997, 376, m.n. H.Ph.J.A.M. Hennekens.
Dat het hier om twee afzonderlijke besluiten gaat, blijkt uit artikel 4:29 Awb.
Artikel 8:14 Awb.
Langbroek (1998), p. 410.
ABRvS 29 mei 1997, JB 1997,172, m.n. E.C.H, van der Linden: er was sprake van een nieuwe
bouwaanvraag. .
CRvB 25 mei 1999, NJB-rechtspraak, 1999, p. 1278.
ABRvS 29 mei 1997, JB 1998,29; CRvB 5 november 1996, AB-kort 1997, nr. 70.
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intrekt,, wanneer de vergunninghouder zijn overtreding voortzet. Bezien vanuit
hett perspectief van beide artikelen, gaat het om twee verschillende 'zakerf. Vanuit
dee positie van de vergunninghouder en derde-belanghebbenden gezien, gaat het
daarentegenn bij de twee hiervoor gegeven voorbeelden wel om één aangelegenheid,, namelijk de exploitatie van het jongerencentrum en de beëindiging van het
illegalee gedrag van de vergunninghouder. De feitelijke werkelijkheid en de juridischee werkelijkheid blijken twee verschillende grootheden.
Inn het geval van de bestuursrechtelijke handhaving wil de vergunninghouder zijn activiteit
kunnenn voortzetten zonder het risico te lopen om met een sanctie te worden geconfronteerd.. De derde-belanghebbenden hebben er daarentegen belang bij, dat die activiteit
wordtt beëindigd. Met behulp van welk besluit dat geschiedt, is voor hen van minder
belang.. Indien in beide zaken verschil van mening bestaat over de uideg van de overtreden
vergunningvoorschriften,, is het uit oogpunt van doelmatige rechtsbescherming wenselijk,
datt de rechter deze zaken - het opleggen van de dwangsom en het intrekken van de vergunningg - tezamen kan behandelen. Dit valt eventueel te realiseren door het voegen van
zakenn (artikel 8:14 Awb). De rechter kan artikel 8:14 Awb alleen toepassen, indien in beide
zakenn reeds bij hem beroep is ingesteld. In die zin biedt die bepaling minder mogelijkhedenn dan de artikelen 6:18 en 6:19 Awb. Deze artikelen zijn immers ook van toepassing,
ingevall tegen het tweede besluit nog bezwaar openstaat.
Alss een in rechte bestreden en onbevoegd genomen besluit hangende de procedure door
hett bevoegde orgaan alsnog wordt bekrachtigd, achten heden zowel de Afdeling bestuursrechtspraakk als de Centrale Raad van Beroep artikel 6:18 Awb daarentegen wel van toepassing.. De Centrale Raad van Beroep dacht daar overigens in het verleden anders over.357 Dit
iss opmerkelijk, omdat het dictum van het besluit hetzelfde blijft, zodat strikt genomen niet
vann het wijzigen dan wel het intrekken van een besluit sprake is.
Dee tekst van de artikelen 6:18 en 6:19 Awb geeft geen uitsluitsel over de vraag of
dezee bepalingen een limitatief karakter hebben, in die zin dat in geval van essentiëletiële nova het bestuursorgaan zijn in rechte bestreden besluit niet hangende de
proceduree mag intrekken of wijzigen. Het lijkt erop dat het bestuursorgaan dat in
principee wel mag doen, met als effect, dat de belanghebbende dan ter behoud van
zijnzijn mogelijkheden om rechtsbescherming te krijgen bezwaar moet maken tegen
hett nieuwe besluit.358
Gelett op de jurisprudentie inzake het voormelde jongerencentrum, lijken deze bepalingen
geenn limitatief karakter te hebben. Dat valt op basis van een a contrarioredenering uit die
jurisprudentiee af te leiden. Dit betekent, dat een belanghebbende er bedacht op moet zijn,
datt hij tegen het wijzigen of intrekken van het in rechte bestreden besluit bezwaar moet
maken.. Het kan immers om een besluit gaan dat is genomen op basis van essentiële nova
enn dat daarom niet onder het bereik van artikel 6:19 Awb valt. Blijkens artikel 3:45 Awb
behoortt het bestuursorgaan hem over de mogelijkheid van bezwaar of beroep te informeren.. Indien het bestuursorgaan dat nalaat of daarover verkeerde informatie geeft, lijkt dit
eenn goede reden om een eventuele overschrijding van de termijn van bezwaar op grond

357..
358..

Bolt (2000).
CRvB 12 juni 2001, JB 2001,198.
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vann artikel 6:11 Awb verschoonbaar te achten. Vanwege de onduidelijke situatie valt de
eiserr immers geen verwijt te maken van het feit, dat hij die termijn heeft overschreden.359
Off het bestuursorgaan in geval van essentiële nova het oorspronkelijke besluit mag (of
moet)) intrekken of wijzigen, is afhankelijk van de van toepassing zijnde materiële voorschriftenn en rechtsbeginselen, zoals het vertrouwensbeginsel en de (eventuele) wettelijke
intrekkingsgronden. .
Menn zou hierbij kunnen denken aan een subsidiebesluit dat de verkrijger in rechte
bestrijdt,, omdat het toegekende bedrag zijns inziens te laag is. Het kan gebeuren dat het
bestuursorgaann hangende de procedure de subsidieverlening alsnog intrekt, omdat de activiteitenn waarvoor de subsidie is verleend te ingrijpend van karakter zijn veranderd.
Dee toepassingsmogelijkheden van de artikelen 6:18 en 6:19 Awb zijn dus beperkt
doorr een stringente uitleg daarvan in de jurisprudentie. Het gaat hierbij om
restrictiess die de rechter zichzelf heeft opgelegd. 300 De wet verbiedt hem immers
niett om de artikelen 6:18 en 6:19 Awb ook in geval van essentiële nova toe te
passen. .
Uitt oogpunt van doelmatigheid en effectiviteit is het echter wenselijk, dat de rechterr die restrictieve benadering loslaat en zich ook in geval van essentiële nova
bevoegdd acht om deze artikelen toe te passen. Voorwaarde daarvoor is wel, dat
belanghebbendenn daardoor niet in hun verdediging worden geschaad. De rechter
dientt met het oog daarop in ieder geval belanghebbenden die nog geen partij zijn
inn de procedure, alsnog uit te nodigen om als zodanig aan de procedure deel te
nemenn (artikel 8:26 Awb; zie paragraaf 7.3). Voorts is wenselijk, dat alle belanghebbendenn hebben ingestemd met het toepassen van deze artikelen. Zij hebben
immerss in beginsel recht op een bezwaarprocedure inzake het 'nieuwe besluit'.
Doorr het toepassen van de artikelen 6:18 en 6:19 Awb wordt hen 'een instantie'
ontnomen.. Heden bieden deze bepalingen de rechter echter niet de ruimte om
hett toepassen daarvan te laten afhangen van instemming van partijen. De rechter
komtt dienaangaande geen discretionaire bevoegdheid toe. 301
Ettekovenn pleit ervoor, dat de bestuursrechter deze bepalingen ook kan toepassen, als het
inn rechte bestreden besluit door een onbevoegd orgaan is genomen, en het tweede besluit
vervolgenss door het bevoegde orgaan.'

359..

360..
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De bestuursrechter blijkt echter niet gauw bereid om een verschoonbare termijnoverschrijdingg aan te nemen als het besluit geen rechtsmiddelenclausule bevat, zelfs ingeval de belanghebbendee niet werd bijgestaan door een advocaat; zie ABRvS 8 mei 2001, AB 2001, nrs. 291
enn 292, beide m.n. L.D.A. Damen.
Koeman & Daalder (2001), p. 173.
Bolt (2000) is van mening, dat de verplichting die artikel 6:19 Awb aan de rechter oplegt in
eenn discretionaire bevoegdheid behoort te worden veranderd ter voorkoming van de
bevoegdheidsperikelenn die beide bepalingen heden meebrengen. De rechter moet de mogelijkheidd hebben om partijen te vragen of zij kunnen instemmen met het overslaan van een
instantiee (p. 28 en 29).
Ettekoven (2001), p. 78; Bolt (2000), p. 35.
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VerbeterenVerbeteren van de motivering van een besluit

Voortss zijn de toepassingsmogelijkheden van de artikelen 6:18 en 6:19 Awb
beperkt,, doordat deze geen betrekking hebben op het geval dat het tweede besluit
vann het bestuursorgaan slechts een herziening van de motivering van het in
rechtee bestreden besluit inhoudt. Voorwaarde voor het toepassen van artikel 6:19
Awbb is immers, dat het dictum van het tweede besluit anders is dan dat van het
eerste.. Deze beperking ligt in de tekst van de wet besloten.
Hett lijkt duidelijk wanneer sprake is van 'slechts' het aanpassen van de motiveringg van het bestreden besluit, maar dat is het niet altijd. De veranderingen in de
motiveringg van een besluit kunnen immers dermate vergaand en fundamenteel
zijn,, dat in feite van een nieuw besluit sprake is. Daarbij valt bijvoorbeeld te denkenn aan het geval, dat burgemeester en wethouders een terrasvergunning eerst
(tenn onrechte) wegens dreigende overlast voor omwonenden weigeren en dat vervolgenss doen op grond van overwegingen van verkeersveiligheid. Aanleiding
daarvoorr kan zijn, dat burgemeester en wethouders tijdens de procedure tot het
inzichtt komen, dat de eerste weigeringsgrond zich niet verdraagt met de van toepassingg zijnde Algemene plaatselijke verordening.
Dee Centrale Raad van Beroep lijkt van oudsher op dit punt wat soepeler en gaat er
watt minder gauw van uit dat sprake is van een 'nieuw besluit', dan (in het verleden)) de Afdeling rechtspraak.3"3 Zijns inziens kan de rechter de door het
bestuursorgaann aangevoerde gronden ambtshalve aanvullen, maar dat mag niet
leidenn tot het wijzigen van het dictum of het onderwerp van het besluit. Op die
manierr betrekt het college de aanpassing van de motivering in zijn oordeel. De
Centralee Raad van Beroep kan zich over het algemeen ook soepeler opstellen dan
anderee bestuursrechters, omdat de eerstgenoemde rechter veelal tweepartijenconflictenn beslecht. Daardoor bestaat niet het gevaar, dat derde-belanghebbenden
doorr de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep nadeel zullen ondervinden.
Anderee bestuursrechters zijn daarentegen veelvuldig belast met het beslechten
vann meerpartijenconflicten.
Alss de Centrale Raad van Beroep het bestuursorgaan toestaat om tijdens
dee procedure de motivering van zijn besluit te wijzigen, stelt het wel als voorwaarde,, dat de belanghebbende daardoor niet in zijn verdediging wordt
geschaad.33 4
Dee bestuursrechter volgt inzake deze problematiek overigens geen duidelijk en consistent
'beleid'.365 5
363..

364..
365..

Van Male, (1988), p. 77; Schreuder-Vlasblom (1991), p. 72; zie ook Schueler (1994), p. 184 186;; Marseille (2000), p. 171; ARRvS 25 maart 1980, AB 1980, 585.
Anderss CRvB 15 februari 1994, JB 1994, 27, TAR 1994, nr. 181: in beginsel mag geen besluit
wordenn afgeven dat (slechts) een aanvullende of verbeterde motivering bevat ten opzichte van
hett oorspronkelijke in beroep aangevochten besluit, tenzij zich gewijzigde omstandigheden
hebbenn voorgedaan.
Schueler (1994), p. 185.
Marseille (2000).
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Ingevall het bestuursorgaan nalaat om tijdig op het ingediende bezwaarschrift of
opp een aanvraag een besluit te nemen, kan een belanghebbende op grond van
artikell 6:2 Awb tegen deze zogeheten fictieve weigering beroep instellen bij de
rechter.. Een variant op de onderhavige problematiek dient zich dan aan wanneer
hett bestuursorgaan tijdens het beroep alsnog argumenten aanvoert waarom het
bezwaarschriftt ongegrond dan wel de aanvraag afgewezen dient te worden. De
Afdelingg bestuursrechtspraak is blijkens haar uitspraak van 3 december 1998 3 6 6
niett bereid om die motivering in haar beoordeling te betrekken. Het beroep ex
artikell 6:2 Awb is kennelijk volgens deze rechter louter een procedurele voorziening.. Uit oogpunt van effectieve en efficiënte bestuursrechtspraak is deze uitleg
vann artikel 6:2 Awb echter onaanvaardbaar, mede omdat Awb in principe de
ruimtee biedt tot deze materiële duiding hangende de procedure. 3 7 Deze restrictievee benadering van de rechter verdraagt zich slecht met het finaliteitsbeginsel.3 68 8
Dee Afdeling bestuursrechtspraak geeft daarvoor als reden, dat in de Awb niet is bepaald,
datt het niet tijdig beslissen op een bepaalde wijze materieel moet worden geduid. Deze
rechterr acht bij gebrek aan een zodanige bepaling over het algemeen en ook in het onderhavigee geval geen reden aanwezig om het niet tijdig nemen van een besluit, aan de hand
vann hetgeen het bestuursorgaan in de loop van de procedure naar voren heeft gebracht,
watt betreft de inhoud, met een uitdrukkelijk besluit gelijk te stellen. De Afdeling bestuursrechtspraakk komt in zoverre terug op hetgeen zij hierover heeft overwogen in haar uitspraakk van 18 januari 1996.369 In het verleden liet de bestuursrechter de mogelijkheid om
eenn niet tijdig nemen van een besluit materieel te duiden afhangen van de aard van het
besluit,, of het bijvoorbeeld om een sanctie ging dan wel complexe besluitvorming.
Michielss merkt in zijn noot onder de voormelde uitspraak van 3 maart 1998 op, dat de
wetsgeschiedeniss juist in een andere richting wijst. In de memorie van toelichting bij de
Awbb vindt men terug, dat in bezwaar en beroep de inhoud van het te nemen besluit aan de
ordee kan komen in geval van beroep tegen eenfictieveweigering.370
Alss het bestuursorgaan hangende het beroep echter alsnog een besluit neemt op het
bezwaarschrift,, zal de rechter dat nieuwe besluit op grond van artikel 6:20, vierde lid, Awb
inn zijn beoordeling betrekken waardoor het niet tijdig beslissen alsnog materieel wordt
geduid.571 1
Hett aanpassen van de motivering van het bestreden besluit hangende de proceduree zou mogelijk behoren te zijn, mits belanghebbenden die partij zijn voldoendee gelegenheid krijgen om in het proces hun belangen te verdedigen in

366..
367..

368..
369..
370..
371..

AB 1999, 107, m.n. F.C.M.A. Michiels.
F.C.M.A. Michiels in zijn noot bij AB 1999,107: volgens hem dient gelet op de proceseconomiee de rechter, als er voldoende gegevens voorhanden zijn, de zaak inhoudelijk te beoordelen.. De rechter voorziet overigens in de zaak door het bezwaar alsnog niet-ontvankelijk te
verklaren. .
Van der Meulen (1999).
H01.95.0104.
Kamerstukken II, 1988 -1989,21 221, nr. 3, p. 120.
ABRvS 20 maart 1997, Gst 1998 (7070), p. 113.
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relatiee tot die wijziging.372 Dat zou mogelijk behoren te zijn om de rechter in
staatt te stellen zoveel mogelijk ex nunc te beoordelen welke rechten en plichten
dee belanghebbende jegens het bestuursorgaan heeft (paragraaf 1.4.4), e n u^ °°g"
puntt van efficiëntie. Deze mogelijkheid voorkomt immers een onnodige procedure.. Het is immers heden mogelijk dat na vernietiging van het in rechte
bestredenn besluit een bestuursorgaan een nieuw besluit neemt met hetzelfde dictumm als het vernietigde besluit maar met een andere motivering. De belanghebbendee kan daartegen dan opnieuw beroep instellen. Deze weg is omslachtig en
inefficiënt. .
Ditt effect valt heden overigens ook te bereiken doordat de rechter weliswaar het in rechte
bestredenn besluit vernietigt, maar de rechtsgevolgen daarvan in stand laat. Dat kan hij
doen,, als het opnieuw te nemen besluit hetzelfde dictum zou hebben na verbetering van
dee motivering.
Hett is in dit verband van belang om onderscheid te maken tussen het wijzigen van de
motiveringg naar aanleiding van nova (ex nunc) en het wijzigen van de motivering op basis
vann een 'nieuw' inzicht met betrekking tot de feiten die al aanwezig waren ten tijde dat het
bestuursorgaann het in rechte bestreden besluit nam. Het toelaten van de eerstgenoemde
wijzigingg in bestuursrechtspraak lijkt zich slecht te verdragen met het uitgangspunt, dat
dee bestuursrechter de rechtmatigheid van het in rechte bestreden besluit ex tune toetst. 373
Uitt oogpunt van rechtszekerheid en effectiviteit zou ook het toelaten van een wijziging van
dee motivering op grond van nova wenselijk zijn. Gelet op die randvoorwaarden behoort de
rechterlijkee uitspraak immers zoveel mogelijk duidelijkheid te bieden over de rechtspositie
vann de rechtzoekende, beoordeeld naar de meest recente stand van zaken. Het gaat erom
dat,, de rechtzoekende weet waar hij aan toe is voor de toekomst.
Bovendienn zou het bestuursorgaan op grond van overwegingen van efficiëntie en
effectiviteitt de mogelijkheid behoren te krijgen om ingeval het beroep op basis
vann artikel 6:2 Awb is ingesteld, zijn weigering alsnog materieel te duiden.
Dee keerzijde van deze mogelijkheid tot het verbeteren van de motivering is, dat
hett bestuursorgaan daarmee nog een extra kans krijgt om fouten in zijn besluitvormingg te herstellen. Het heeft al een mogelijkheid gehad om die fouten te herstellenn tijdens de bezwaarprocedure. De bezwaarprocedure is immers mede
daarvoorr bedoeld.374 Vervolgens krijgt het de mogelijkheid daartoe ook nog eens
tijdenss het beroep. Op zichzelf genomen hoeft die extra kans niet bezwaarlijk te
zijn.. Wat vooral bezwaarlijk is, is dat de wet en de jurisprudentie ten aanzien van
belanghebbendenn daarentegen steeds strengere eisen stellen inzake de bewijsvoering.. Als zij niet op tijd bepaalde gegevens, argumenten en grieven hebben
ingebrachtt tijdens de voorbereiding van het besluit of in de bezwaarfase, lopen zij
eenn aanmerkelijk risico, dat dee rechter hen niet toestaat om deze alsnog in beroep

372..
373..
374..

Neerhof (1999), p. 84.
Zie voor de ex tunctoetsing: Kamerstukken II, 1991 - 1992, 22 495, nr. 3, p. 36.
Dat valt uit de memorie van toelichting af te leiden. Zie Kamerstukken II, 1988 -1989, 21 221,
nr.. 3, p. 115 -116; Sanders (1998) noemt de mogelijkheid om fouten te herstellen in relatie tot
dee "leerfunctie" van de bezwaarprocedure (p. 73 en 79).
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aann te dragen (trechtermodel). De rechter toetst in dat verband (steeds vaker) of
aann belanghebbende daarvan een verwijt valt te maken. 375
Uitt oogpunt van gelijke behandeling van procespartijen kan het niet zo zijn, dat de ene
partij,, het bestuursorgaan, mogelijkheden heeft om fouten die in 'bewijssfeer' liggen, te
herstellen,, en dat de andere partij, de belanghebbende, die mogelijkheden niet heeft. Dit is
slechtt verenigbaar met een 'fair triaf (artikel 6 EVRM).'76 Deze ongelijkheid is 'onverkoopbaar'' zeker gelet op de primaire functie van rechtspraak die juist bestaat uit het biedenn van rechtsbescherming aan belanghebbenden jegens bestuursorganen. Die
rechtsbeschermingg dient daarbij mede als compensatie van machtsongelijkheid die veelal
bestaatt tussen het bestuursorgaan en de belanghebbende (zie paragraaf 1.3). Het kan niet
zoo zijn, dat deze 'machtige' partij nog eens een sterkere positie in de rechtspraak krijgt dan
dee belanghebbende.
Omm het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven om tijdens het beroep de motiveringg van zijn besluit (essentieel) te wijzigen is wel een wetswijziging nodig ter
verruimingg van de reikwijdte van artikel 6:19 Awb.
3.55

T E N SLOTTE

Artikell 8:69, eerste lid, Awb brengt tot uitdrukking, dat de grenzen van het door
dee rechter te beslissen geschil worden bepaald door wat eiser vordert. De vorderingg van eiser geeft de uiterste grenzen aan. Dat artikel beperkt de omvang van
hett geschil. Aan dat artikel ligt het autonomiebeginsel ten grondslag. De autonomiee van de belanghebbende houdt in, dat hij bepaalt of er wordt geprocedeerd
(artikell 8:1 Awb), op basis waarvan wordt geprocedeerd (artikel 8:69, eerste lid,
Awb)) en vervolgens of de procedure wordt voortgezet (artikel 6:21 Awb). De autonomiee valt te rechtvaardigen op basis van de rechtsbeschermingfunctie. Rechtsbeschermingg behoort de rechter slechts te bieden, als de belanghebbende daarom
verzoektt en voor zover hij daarom verzoekt.
Watt betreft de andere aspecten van de procedure kan of moet de rechter echter sturend
optreden,, wat ook in het belang van de rechtsbescherming van (derde-)belanghebbenden
kann geschieden (zie hoofdstuk 7). Artikel 8:69, tweede en derde lid, Awb beperkt bijvoorbeeldd in belangrijke mate de autonomie van de belanghebbende. Zo bezien is de autonomiee van belanghebbende relatief van aard.
Voortss zijn de beperkingen die deze bepaling stelt aan de omvang van het geschil,
tee rechtvaardigen uit hoofde van het rechtszekerheidsbeginsel.
Inn relatie tot deze bepaling heeft de Awb-wetgever aangegeven, dat een reformatioo in peius niet is toegestaan. Een reformatio in peius verdraagt zich niet met de
rechtsbeschermingfunctiee van bestuursrechtspraak en ook niet met het rechtszekerheidsbeginsel.. Een uitspraak van de rechter kan eiser alleen in een nadeliger
positiee brengen dan waarin hij zich bevond, voordat hij in beroep ging, als dat
375..
376..

Damen (2000).
Simon (1999a), p. 33; Simon (1999b), p. 1191.
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plaatsvindtt op basis van een beroepschrift van een andere belanghebbende die in
dezelfdee zaak opkomt voor een belang dat tegengesteld is aan dat van hem.
Hett was tevens de bedoeling van de Awb-wetgever, dat de omvang van het geschil
enn de grondslag van de uitspraak in beginsel mede worden bepaald door de grievenn van eiser. Hij is daarbij echter uitgegaan van een soepel te hanteren grievenstelsel. .
Hett toepassen van de artikelen 6:18 en 6:19 Awb impliceert daarentegen, dat de
omvangg van het geschil door toedoen van het bestuursorgaan kan worden uitgebreid.. In de praktijk blijkt dat de rechter deze bepalingen restrictief toepast, wat
mett name tot uitdrukking komt in de eis van 'één feitencomplex' en de eis van
dezelfdee bevoegdheidsgrondslag. Uit oogpunt van efficiënte en effectieve rechtspraakk is deze restrictieve benadering onwenselijk. Het toepassen van beide bepalingenn zou immers ook mogelijk behoren te zijn ingeval het tweede besluit is
genomenn op grond van essentiële nova. Dit valt te realiseren zonder dat daarvoor
eenn wetswijziging nodig is. Wel is wenselijk dat de wetgever - met name met het
oogg op de laatstgenoemde situatie - de verplichting die deze bepalingen aan de
rechterr opleggen, verandert in een discretionaire bevoegdheid.
Dezee bepalingen kunnen voorts geen toepassing vinden ingeval het bestuursorgaann hangende de procedure 'slechts' de motivering van het in rechte bestreden
besluitt aanpast.
Dee rechter blijkt in de praktijk over het algemeen slechts bereid om die nieuwe motivering
inn zijn beoordeling te betrekken wanneer deze is aangepast op ondergeschikte punten.
Hett bestuursorgaan moet echter in het belang van een efficiënte en effectieve
rechtspraakk de mogelijkheid hebben om de motivering van het bestreden besluit
hangendee de procedure aan te passen op wezenlijke punten, mits belanghebbendenn voldoende gelegenheid krijgen om in het proces hun belangen te verdedigen
tenn opzichte van die wijziging.377 Een wetswijziging die uitdrukkelijk daarin
voorziet,, is wenselijk. 37
Tenn slotte wordt hier opgemerkt, dat aan de artikelen 6:18 en 6:19 Awb belangrijke nadelenn kleven, namelijk hun complexiteit379 en het feit, dat hun betekenis nog niet is uitgekristalliseerd.33 Daardoor valt vaak niet op voorhand vast te stellen of zij van toepassing

377..

378..
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Vgl. Marseille (2000), p. 173: wat betreft het herstel van motiveringsgebreken dient volgens
hemm sprake te zijn van een actieve opstelling van de rechter als men uitgaat van het finaliteitsbeginsel. .
Van Ettekoven (2001) doet daartoe concrete voorstellen (p. 77 en 78).
Ettekoven (2001), p. 48.
Langbroek (1998); inzake het hoger beroep: Pres. CRvB 12 juli 1994, AB 1995, 122, m.n.
H.Ph.J.A.M.. Hennekens, TAR 1994, 200.
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zijn,33 met name als tevens een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan of
hogerr beroep is ingesteld. 382 Hun toepassing is eveneens problematisch, als het bezwaar
off beroep dat is gericht tegen het oorspronkelijke besluit, niet-ontvankelijk blijkt. De vraag
iss of die niet-ontvankelijkheid zich dan ook uitstrekt over het intrekkings- of wijzigingsbesluit.. Daarvoor behoort in ieder geval mede bepalend te zijn of de niet-ontvankelijkheid
aann nalatigheid van eiser is te wijten.383 De complexiteit van die artikelen leidt tot een
spanningsveldd tussen de wens om bestuursrechtelijke geschillen zo snel mogelijk definitieff te doen beslechten en het uitgangspunt, dat duidelijk dient te zijn van welke geschillen
dee rechter kennis kan nemen. Als dit niet duidelijk is, kan dat leiden tot eindeloze proceduress waarbij men soms (nog) zelfs niet toekomt aan de beoordeling van het bestuursrechtelijkee geschil zelf.384

381..
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Ten Berge e.a. (19%), p. 215 218: de wijze waarop deze bepalingen in de bestuursrechtspraakk toepassing vinden, is voor partijen problematisch, omdat daarover onduidelijkheid
bestaat. .
Schreuder-Vlasblom (1995); vgl. H.PhJ.A.M. Hennekens in zijn noot bij CRvB 3 juli 1997,
ABB 1997, 330 en in zijn noot bij CRvB 5 november 1998, AB 1999, 75; CRvB 28 maart 1996,
ABB 1996, 341, m.n. H.Ph.J.A.M. Hennekens; CRvB 20 juli 1993, AB 1994,118, m.n. LJ.M. de
Leede. .
Ziee voor toepassing van de artt. 6:18 en 6:19 Awb bijv. ook ABRvS 29 juni 1998, AB 1999, 1,
m.n.. F.C.M.A. Michiels en de in de noot genoemde jurisprudentie.
A.R. Neerhof in zijn noot bij CRvB 24 maart 1998, JB 1998,134.
Zie bijv. ABRvS 8 november 1999, AB 1999, 471, m.n. M. Schreuder-Vlasblom en de in de
noott genoemde jurisprudentie.

44

4.11

De belanghebbende

INLEIDING

4.1.14.1.1 Rechtsbeschermingfunctie en de relativiteitsleer
Volgenss een consequente uitleg van de rechtsbeschermingfunctie behoren alleen
diegenenn toegang tot de bestuursrechter te krijgen (zie paragraaf 1.2) die (redelijkerwijss kunnen) menen dat het bestuursorgaan regels schendt die ter beschermingg van hun rechtspositie dienen (relativiteitsleer). Het gaat om personen die
(redelijkerwijss kunnen) menen bepaalde rechten of aanspraken aan het materiële
bestuursrechtt te ontlenen jegens dat bestuursorgaan. Zo'n recht of aanspraak valt
aann te duiden als een subjectief recht.
Iemandd die geen subjectief recht heeft in voormelde zin, behoort daarentegenn volgens deze uitleg van de rechtsbeschermingfunctie de toegang tot de rechterr ontzegd te worden. Om hem eveneens toegang tot de rechter te verlenen lijkt
opp gespannen voet te staan met de randvoorwaarde van efficiëntie van rechtspraak:: rechtspraak wordt dan benut voor iets waarvoor het niet primair is
bedoeld. .
4.1.24.1.2 Partijen
Opp grond van artikel 8:1, eerste lid, Awb juncto artikel 1:2 Awb dient iemand
belanghebbendd te zijn om bij de rechter in beroep te kunnen gaan. Kennisname
vann de jurisprudentie over dat begrip leert twee zaken. In de eerste plaats is het
niett relevant of de betrokkene een beroep doet op een inbreuk op zijn rechtspositie.. Het tweede wat opvalt, is dat de rechter casuïstisch toetst of deze persoon een
belanghebbendee is. Een belanghebbende dient weliswaar aan een aantal algemenee eisen te voldoen, maar de invulling daarvan is vervolgens in hoge mate
afhankelijkk van de omstandigheden van het geval. Dat leidt ertoe, dat de jurisprudentiee inzake het belanghebbendenbegrip niet altijd even voorspelbaar is. In de
praktijkk blijken niet zelden veel tijd, kosten en moeite gemoeid te zijn met het in
rechtee beoordelen, of iemand belanghebbende is. 385 Ook dat lijkt op gespannen
voett te staan met de eis vann efficiënte rechtspraak.
Ofschoonn de Awb niet expliciet omschrijft wie in de rechterlijke procedure procespartij
zijn,, moet worden aangenomen, dat naast de eiser (appellant) ook het bestuursorgaan
wienss besluit (of weigering om een besluit te nemen) wordt bestreden, partij is (gedaagde/
verweerder).. Dat volgt bijvoorbeeld uit artikel 8:23 Awb, waarin de vertegenwoordiging van
bestuursorganenn in het proces is geregeld. Dat volgt ook uit artikel 8:72, vierde lid, Awb.
Opp grond daarvan is de rechter bevoegd om een bestuursorgaan te veroordelen tot een
bepaaldee prestatie.
385..

Een groot deel van aflevering 48 jaargang 2000 van de AB is bijvoorbeeld aan de problematiek
vann de beroepsgerechtigde gewijd.
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Opp grond van artikel 8:26 Awb kan de rechter bovendien andere belanghebbenden dan
degenee die beroep heeft ingesteld tot de sluiting van het onderzoek op de zitting de gelegenheidd geven om alsnog als partij aan het geding deel te nemen: de zogenaamde instappendee derden (zie paragraaf 7.3}. Artikel 6:13 Awb beperkt overigens weer de kring van
beroepsgerechtigdenn (zie paragraaf 7.5.3).
Voorr de vraag of iemand belanghebbende is, is blijkens vaste jurisprudentie bepalendd of hij 'feitelijk' een nadeel lijdt (of dreigt te lijden) door het in rechte bestredenn besluit. In zoverre lijkt aan het belanghebbendenbegrip een ruime betekenis
toee te komen. Ook anderszins valt de kring van beroepsgerechtigden als ruim aan
tee merken. Zo is het mogelijk, dat rechtspersonen in rechte opkomen voor een
ideëell belang, en onder omstandigheden kunnen ook bestuursorganen beroep
instellenn tegen een besluit van een ander bestuursorgaan.
Somss is zelfs beroep opengesteld voor een ieder, mits degene die beroep
instelt,, reeds in het stadium van het totstandkomen van het besluit, voor zover
mogelijk,, zijn bedenkingen tegen het ontwerp daarvan bij het bestuursorgaan
heeftt ingebracht (actio popularis). De actio popularis komt voor in het ruimtelijke-ordeningsrechtt en in het milieurecht.
InIn het geval van een geschil over een bestemmingsplan kan in beginsel een ieder in beroep
gaan.33 Zo kan men beroep op de rechter instellen tegen het goedkeuringsbesluit van
gedeputeerdee staten inzake dat plan.3 7 Voorwaarde is wel dat men tijdens de voorbereidingsfasee van het plan al zijn zienswijze naar voren heeft gebracht of dat men (vervolgens)
bedenkingenn heeft ingebracht bij gedeputeerde staten. Als men dat niet heeft gedaan,
heeftt men in principe zijn recht van beroep verspeeld, tenzij het bestemmingsplan afwijkt
vann het oorspronkelijke ontwerp daarvan. Dan valt aan de betrokkene immers geen verwijt
tee maken dat hij niet in een eerdere fase bedenkingen heeft ingebracht. Het recht van
beroepp is dus niet gekoppeld aan de hoedanigheid van een belanghebbende.3
Voorr het milieurecht geldt een vergelijkbaar soort systeem. Op grond van artikel 20.6 Wm
kann een ieder in beroep gaan tegen in die wet genoemde milieubesluiten, mits men in een
eerderee fase tegen het ontwerp-besluit bedenkingen heeft ingebracht.3 9 Die laatste eis
vervalt,, als aan deze persoon het nalaten daarvan niet valt tegen te werpen. Dat is bijvoorbeeldd het geval, als de vergunning in afwijking van het ontwerp daarvan is vastgesteld.
4.1.34.1.3 De kring van beroepsgerechtigden te ruim?
Opp de regelgeving en de jurisprudentie die voorzien in deze ruime kring van
beroepsgerechtigdenn is kritiek geuit door personen uit de kring van het bestuur
enn in de wetenschappelijke literatuur. De kritiek vanuit de bestuurlijke hoek heeft
386..
387..
388..
389..

Art. 23, eerste lid aanhef en onder c, WRO.
Art. 56, tweede lid, WRO.
De actio popularis wordt gehandhaafd in het wetsvoorstel Rijksprojectenprocedure (Kamerstukkenn II, 2000 - 2001, 27 178, nr. 11, p. 1 en 2).
Tegen een niet tijdig nemen van een besluit op een aanvraag van een revisievergunning staat
-- bij wijze van uitzondering - geen beroep open voor een ieder (geen actio popularis). Het
vereistee van een expliciete wettelijke grondslag voor zo'n actie ontbreekt; zie ABRvS 13 juni
2001,, AB 2001, 295.
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voorall betrekking op de actio popularis. Deze luidt, dat rechtspraak ten gevolge
vann de actio popularis in feite als een verlengde inspraakprocedure fungeert. Die
kritiekk houdt, vrij vertaald, in dat rechtspraak niet is bedoeld als forum waar men,
inclusieff allerlei belangenorganisaties, opnieuw met bestuurders over de te
behartigenn belangen in discussie kan treden. De actio popularis zou uit het procesrechtt behoren te verdwijnen. 390
Hett commentaar dat vanuit wetenschappelijke hoek is geleverd, komt
kortgezegdd erop neer, dat de kring van beroepsgerechtigden beperkt behoort te
wordenn tot degenen die een beroep kunnen doen op een subjectief recht. Dat valt
tee realiseren door de relativiteitsleer toe te passen bij het beoordelen of iemand
belanghebbendee is, en uit dien hoofde toegang tot de rechter heeft. SchreuderVlasblomm geldt als duidelijk pleitbezorgster voor het toepassen van die leer.391
Dezee leer lijkt in overeenstemming met de rechtsbeschermingfunctie van
bestuursrechtspraakk (zie paragraaf 4.1.i).
Takk bijvoorbeeld diskwalificeert het middel van een ideële actie. Volgens hem is wel plaats
voorr een bundeling van gelijke en gelijksoortige individuele rechts- en belangenaanspraken.392 2

Ditt hoofdstuk beschrijft eerst wie naar huidig recht in beroep kunnen gaan. Vervolgenss komt de vraag aan de orde of de kring van beroepsgerechtigden beperkingg behoeft, zodanig dat alleen degene aan wie een 'subjectief recht' toekomt, in
beroepp kan gaan (relativiteitsleer). Dat zou onder andere betekenen, dat de actio
populariss uit het bestuursprocesrecht behoort te verdwijnen.
Off het wenselijk is om de kring van beroepsgerechtigden te beperken, is
medee afhankelijk van wat de consequenties daarvan zijn. Dit hoofdstuk gaat ook
opp die vraag in. In dat verband zal worden bezien of het recht van beroep van
rechtspersonenn die voor een ideëel belang opkomen, behouden behoort te blijven.. Voorts wordt bekeken of het recht van beroep van een bestuursorgaan dat
eenn besluit van een ander bestuursorgaan wil aanvechten, behoort te blijven
bestaan.. Bij de beoordeling van deze kwesties baseer ik mij niet alleen op de
rechtsbeschermingfunctie.. Ook de randvoorwaarde van efficiëntie en aanvullendee overwegingen van pragmatische aard zijn bepalend.
4.22

KRING VAN BEROEPSGERECHTIGDEN

4.2.14.2.1 Personen met een rechtstreeks betrokken belang bij het besluit
Iemandd is op grond van artikel 1:2, eerste lid, Awb belanghebbend als zijn belang
rechtstreekss bij een besluit is betrokken. Dat is in de eerste plaats de persoon voor
wiee het besluit een bepaald rechtsgevolg in het leven beoogt te roepen. Die persoonn is de geadresseerde van het besluit.
390..
391..
392..

Van Kemenade e.a. (1997), p. 59.
Schreuder-Vlasblom (1994), p. 11 en 52; Tak (1992), p. 77 en 80 e.v.; bijv. ARRvS 30 januari
1997,, JB 1997,114, m.n. H.J. Simon.
Tak (1990), p. 136.
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Degenee aan wie bijvoorbeeld een subsidie is verleend, aan wie een vergunning is verstrekt
off degene ten aanzien van wie een besluit tot toepassing van bestuursdwang is genomen,
geldtt als geadresseerde.393
Hett is ook mogelijk, dat een besluit rechtsgevolgen in het leven beoogt te roepen voor een
bepaaldee categorie van personen. Het besluit is dan niet tot bepaalde personen gericht. Dat
iss het geval bij besluiten van algemene strekking. Bij zaaksgerichte beschikkingen, zoals
bijvoorbeeldd een onbewoonbaarverklaring394 of het besluit tot het plaatsen van een pand
opp de monumentenlijst, heeft het besluit betrekking op een bepaalde zaak zonder dat
daarinn de personen voor wie het besluit rechtsgevolgen heeft, zijn bepaald. Zulke beschikkingenn roepen rechtsgevolgen in het leven voor een onbepaalbare groep van personen en
zijnn uit dien hoofde niet aan te merken als persoonsgerichte beschikkingen. Deze zijn vervolgenss wel als zaaksgerichte beschikkingen aan te merken, omdat eigenschappen en hoedanighedenn daarvan blijkens de toepasselijke regelgeving van essentiële betekenis zijn om
dezee te kunnen nemen.395
Dee geadresseerde kan de enige belanghebbende zijn, wat veelal het geval is bij
geschillenn over financiële rechtsbetrekkingen {tweepartij enconflicten). Dat soort
conflictenn treft men veelvuldig op het terrein van het fiscale recht, het sociale verzekeringsrecht,, het ambtenarenrecht en de subsidiëring aan.
Hett is echter ook mogelijk, dat besluitvorming de rechtspositie van bepaalde aanwijsbare
personenn beïnvloedt zonder dat het desbetreffende besluit gericht is op het veranderen van
dee rechtspositie van deze personen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de voormelde zaaksgerichtee beschikkingen. De onbewoonbaarverklaring van een pand zal bijvoorbeeld direct
rechtsgevolgenn hebben voor de rechtspositie van degene die ten tijde van het besluit het
pandd bewoont. De bewoner is echter niet de geadresseerde van het besluit. De onbewoonbaarverklaringg kent geen geadresseerde, omdat dit besluit niet bepaalde personen noemt
voorr wie het bestemd is. Het bestuursorgaan beoogt met dat besluit de rechten en plichten
tee bepalen van een ieder die het pand bewoont en zal bewonen of het pand ter bewoning
exploiteertt of zal exploiteren.
Bijj besluiten kunnen echter (tevens) derde-belanghebbenden betrokken zijn. Dat
iss meestal aan de orde op het terrein van het milieurecht en het ruimtelijke-ordeningsrecht,, of de openbare orde. Verscheidene personen zijn dan beroepsgerechtigd.. De belanghebbenden kunnen vergelijkbare dan wel tegengestelde belangen
hebben.. In geval van een conflict over dat soort besluiten valt te spreken van een
meerpartijenconflict. .
Dee betrokkenheid van verscheidene belanghebbenden maakt het beslechtenn van bestuursrechtelijke geschillen vaak gecompliceerd, zeker als deze personenn tegengestelde belangen hebben. Deze betrokkenheid heeft belangrijke
processuelee consequenties zowel voor het beoordelen van het geschil als voor de
gevolgenn van de uitspraak van de rechter.
393..
394..
395..

Van Buuren (1978), p. 75 en 76; Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 105; Van Male (1992),
p.. 42 - 43.
Artikel 29 Ww.
Nicolaï e.a. (1997), p. 194; Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 219 - 221: "concrete beschikkingen". .
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Dee rechter zal bij zulke geschillen vaak verscheidene personen op de zitting krijgen, die
iederr hun standpunt verdedigen. Hij dient vervolgens hun standpunt in de beoordeling
vann het geschil te betrekken, soms uitgebreid, soms summier afhankelijk van de relevantie
vann hun inbreng daarvan in het proces en de strekking van de toepasselijke wetgeving.
Vanwegee het speciaÜteitsbeginsel396 hoeft de bestuursrechter immers slechts de belangen
diee in de toepasselijke wetgeving besdierming hebben gevonden, en die van de geadresseerdee van het besluit, in zijn oordeel te betrekken. Voorts heeft de beslechting van een
meerpartijenconflictt de processuele consequentie, dat de gevolgen van de uitspraak van de
rechterr niet beperkt blijven tot twee partijen. Dat komt doordat, als de rechter in een meerpartijenconflictt het beroep van een van de belanghebbenden gegrond verklaart, de rechtspositiee van andere belanghebbenden daarvan direct gevolgen kan ondervinden. Men
spreektt in dat geval van een erga-omneswerking van de uitspraak van de rechter. Zo kunnenn omwonenden bij de rechter beroep instellen tegen het verlenen van een milieuvergunningg aan hun buurman. Ingeval de rechter hun beroep gegrond verklaart, eindigt die
proceduree in een vernietiging van deze vergunning. De buurman verliest in dat geval zijn
rechtt om de milieubelastende activiteiten te verrichten die de vernietigde vergunning toestond.397 7
Off iemand een derde-belanghebbende is, moet men per geval beoordelen op
basiss van in de jurisprudentie ontwikkelde criteria. Deze persoon dient een eigen,
persoonlijk,, concreet en objectief bepaalbaar belang te hebben. Bovendien dient
voldoendee rechtstreeks verband te bestaan tussen het besluit en dat belang. 398 Op
sommigee van deze criteria kom ik terug in volgende paragrafen.
4.2.22 Belang
Algemeen Algemeen
Watt een belang inhoudt, is niet wettelijk gedefinieerd. In de literatuur maakt men
inn dit verband een onderscheid tussen een procesbelang en een belang in kwalitatievee zin. 3 9 9 Een procesbelang ontbreekt bijvoorbeeld wanneer men beroep
insteltt met het oog op een doel waarvan bij voorbaat al vaststaat dat dit niet met
dee procedure valt te bereiken. Deze paragraaf gaat alleen over een 'kwalitatief
belang,, en niet over een eventueel procesbelang. Het procesbelang komt daarna
aann bod.
Hett begrip 'belang* kan materieel en formeel worden omschreven.
MateriëleMateriële omschrijving
Bijj een materiële omschrijving komt men niet veel verder dan de omschrijving,
datt een belang 'iets' is dat voor een persoon een voor- of nadeel oplevert. 400 De
vraagg is of deze omschrijving zich leent voor het toepassen van artikel 1:2, eerste
396..
397..
398..
399..
400..

Daarbij ga ik hier uit van een strikte toepassing van dat beginsel.
De betekenis van het specialiteitebeginsel wordt soms gerelativeerd; zie paragraaf 2.2.3.
Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 104 e.v.; Nicolaï e.a. (1997), p. 66 e.v.
Daalder & De Vries (1999); Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 600 en 601.
Vgl. Van Male (1992), p. 22.
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lid,, Awb of dat deze daarvoor te ruim is. De materiële benadering treft men in
iederr geval niet aan in de jurisprudentie.
Niett alles wat iemand als een 'belang' ervaart binnen een relatie met een
bestuursorgaan,, is een belang in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb. Een belang
bijj een fatsoenlijke behandeling of een emotioneel belang is bijvoorbeeld voor het
toepassenn van deze bepaling niet relevant. Men dient objectief gezien ten gevolge
vann het desbetreffende besluit een vorm van nadeel of voordeel te ondervinden
datt (meestal) economisch waardeerbaar dient te zijn, om als belanghebbende in
dee zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb te gelden. Dat nadeel of voordeel dient
veelal,, niet altijd, als schade kwalificeerbaar te zijn.
Eenn burger kan met een bestuursorgaan een conflict hebben over iets, zonder dat daarbij
sprakee is van een geschil over belangen die vallen onder het bereik van de Awb, terwijl dat
'iets'' wel bijzonder belangrijk voor hem kan zijn. Er is dan geen sprake van een rechtsgeschil,, wel van een conflict (zie voor het begrip belang, rechtsgeschil en conflict hoofdstuk
9,, in het bijzonder paragraaf 9.3.1).
Iemandd die bijvoorbeeld in Amsterdam-West woont, een groot natuurliefhebber is en
regelmatigg wandelt in het Amsterdamse Bos, dreigt - subjectief gezien - een nadeel te
ervaren,, als het stadsdeelbestuur een kapvergunning verleent voor het kappen van een
groott aantal bomen in dat bos. Deze persoon is hoogstwaarschijnlijk niet een belanghebbende,, omdat hij geen belang heeft in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb. Reden daarvoorr is, dat hij in ieder geval geen persoonlijk belang heeft. Met zijn belang bij het behoud
vann deze bomen onderscheidt hij zich immers niet van iedere andere persoon die regelmatigg in het Amsterdamse Bos wandelt. Hij neemt zo bezien geen 'bijzondere' positie in.
Bovendienn is zijn belang niet objectie/bepaalbaar. Het belang van deze wandelaar zou meer
inn de gevoelsmatige sfeer liggen, althans een te weinig zakelijk (economisch waardeerbaar)) karakter hebben volgens de huidige maatschappelijke opvattingen. Als deze wandelaarr daarentegen (tijdig) een stichting opricht tot behoud van het Amsterdamse Bos, zal hij
doorr middel van deze stichting waarschijnlijk wel toegang tot de rechter verkrijgen. Die
stichtingg geldt immers hoogstwaarschijnlijk als belanghebbende.401
Iemandd die vanuit een woning op de te kappen bomen uitkijkt, wordt daarentegen wel
geachtt een belang te hebben in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb, ook al wandelt hij
nooitt in het Amsterdamse Bos en zou hij graag willen, dat een groot deel van dat bos wordt
geasfalteerd,, zodat hij daar naar hartenlust kan skaten. In een eventuele procedure over de
kapvergunningg zou deze skater de rechter op basis van artikel 8:26 Awb kunnen verzoekenn om hem als partij tot de procedure toe te laten. Hij is immers belanghebbende. De
rechterr heeft overigens wel een discretionaire bevoegdheid dienaangaande en kan uiteindelijkk besluiten om hem niet toe te laten (zie paragraaf 7.3). De argumenten die deze
belanghebbendee vervolgens kan inbrengen in de procedure hoeven niets te maken te hebbenn met zijn 'persoonlijke' belangen, mits het bestuursorgaan die argumenten in zijn
besluitvormingg rondom deze kapvergunning had behoren te betrekken.
Eenn belang maakt per definitie deel uit van een bepaalde relatie tussen het
bestuursorgaann dat het besluit neemt, en de desbetreffende persoon die het voor401..

ABRvS 26 september 2000 AB 2000, 478 en ABRvS 20 april 2000, AB 2000, 479, beide m.n.
L.J.A.. Damen.
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off nadeel ondervindt. 402 Veel levert deze constatering echter niet op, omdat daaraann geen juridische gevolgen zijn verbonden. Relaties bestaan er immers in alle
soortenn en maten en niet elke relatie is juridisch relevant (zie voor deze problematiekk ook paragraaf 9.3.1).
CausaalCausaal verband

Inn ieder geval moet er sprake zijn van een voldoende direct verband tussen het
nadeell dat iemand lijdt, en het besluit dat het bestuursorgaan neemt. Dat volgt uit
artikell 1:2, eerste lid, Awb, dat bepaalt dat iemand rechtstreeks in zijn belang
dientt te zijn geraakt. Een causaal verband ontbreekt blijkens vaste jurisprudentie,
indienn het desbetreffende belang als een afgeleid belang valt te kwalificeren. In
hett geval van een afgeleid belang is het verwezenlijken van dat belang in de eerste
plaatss afhankelijk van een beslissing van de geadresseerde van het desbetreffende
besluit.. Die afhankelijkheid is over het algemeen een gevolg van een contractuele
relatiee die bestaat tussen de drager van dat afgeleide belang en deze geadresseerde. 4055 De geadresseerde van het besluit geldt wel als belanghebbende, de dragerr van het afgeleide belang daarentegen niet. De achterliggende gedachte
daarvann is (mede), dat het afgeleide belang veelal parallel loopt met dat van de
geadresseerde.. De contractuele relatie tussen de geadresseerde van het besluit en
dee desbetreffende derde is daarvoor een belangrijke indicatie. 404 Kennelijk acht
dee bestuursrechter de geadresseerde de meest aangewezen persoon om voor het
desbetreffendee belang op te komen.
Indienn bijvoorbeeld ontslagen dreigen te vallen ten gevolge van een korting op het budget
vann een ziekenhuis op basis van de Wet Tarieven Gezondheidszorg, gelden de werknemers
diee door dat budgetbesluit waarschijnlijk op straat komen te staan, niet als belanghebbenden.. Er zou volgens vaste jurisprudentie inzake een afgeleid belang een onvoldoende
directt verband bestaan tussen dit 'budgetbesluif en het eventuele ontslag van deze werknemers.. Dat ontslag wordt gezien als een gevolg van een nog te nemen beslissing van het
bestuurr van het ziekenhuis en niet als een direct gevolg van het besluit van het College
Tarievenn Gezondheidszorg. Het nadeel dat de desbetreffende werknemers zullen lijden, is
zoo gezien een 'belang1 dat is afgeleid van dat van het ziekenhuis.
Uitt oogpunt van rechtsbescherming valt op deze jurisprudentie inzake het afgeleidd belang de nodige kritiek te uiten. 4 ° 5
Dee belangen van de hiervoor genoemde werknemers kunnen het bestuursorgaan bijvoorbeeldd nopen om deze korting op het budget gepaard te doen gaan met een 'overgangsmaatregeF.. Deze afgeleide belangen van de werknemers maken zo bezien onderdeel uit van de
belangenafwegingg die het bestuursorgaan op grond van artikel 3:4, eerste lid, Awb moet
verrichten.. Het verdraagt zich slechtt met de rechtsbeschermingfunctie van rechtspraak dat
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Van Wijmen (1981), p. 116 en 124.
Van Male (1992), p. 49; Koetser (1992), p. 128,129 en 146.
Van Male (1992), p. 49; Koetser (1992), p. 146 -148.
Vgl. Van Male (1992), p. 28.
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dezee werknemers vervolgens niet in rechte voor hun belangen kunnen opkomen om bijvoorbeeldd een dergelijke overgangsmaatregel af te dwingen.
Datt wringt des te meer, omdat de belangen van de geadresseerde van het besluit
enn de afgeleide belangen van de desbetreffende contractanten immers bepaald
niett altijd (volledig) parallel lopen, terwijl het parallel lopen daarvan wel (mede)
dee ratio vormt om personen met een afgeleid belang buiten de procedure te
houden. .
Somss is feitelijk zelfs sprake van een tegenstelling tussen de belangen van de geadresseerdee van het besluit en die van zijn contractuele wederpartij. Daarvan is bijvoorbeeld
sprakee als het voormelde ziekenhuis toch al van plan was om een bepaalde reorganisatie
doorr te voeren en het budgetbesluit in het kader daarvan 'niet slecht uitkomt'. Ook de volgendee casus inzake de Electriciteitswet laat dat zien.
Bovendienn staan soms aanmerkelijke vermogensrechtelijke belangen voor de
personenn op het spel. Het kan daarbij gaan om belangen die verdisconteerd zijn
inn het algemeen belang dat de van toepassing zijnde wet beoogt te beschermen.
Uitt oogpunt van rechtsbescherming is het voor kritiek vatbaar dat deze personen
niett als beroepsgerechtigd gelden. 40
Energiedistributeurss stellen prijzen vast, waarbij zij onderscheid kunnen maken tussen
gewonee afnemers en grootverbruikers. Deze prijsvaststelling behoeft op grond van de
Elektriciteitswett van overheidswege goedkeuring, namelijk door de Directeur Dienst uitvoeringg en toezicht (DTe).4°7 De afnemers van energie gelden als contractanten jegens de
energiedistributeurs.. Op grond van vaste jurisprudentie inzake het afgeleid belang, als
menn deze strikt zou volgen, kan men deze afnemers niet als belanghebbende in de zin van
artikell 1:2, eerste lid, Awb beschouwen ten aanzien van dat goedkeuringsbesluit. Zij hebbenn immers op grond van hun contract met de distributeurs slechts een afgeleid belang.
Stell dat de energiedistributeur tevreden is met de desbetreffende goedkeuring van overheidswegee van de prijsvaststelling, omdat dit goedkeuringsbesluit garant staat voor extra
geldd in het laatje. Het laat zich denken dat een grote afnemer daarentegen minder gelukkigg is met dat goedkeuringsbesluit, omdat dit voor hem (gedeeltelijk) negatief uitpakt. Dat
iss bijvoorbeeld het geval als die prijsvaststelling mede op grond van het goedkeuringsbesluitt later ingaat dan hij zou willen. Daardoor moet hij gedurende een langere tijd meer
betalen,, aannemende dat voor hem voordien een hoger tarief gold. Uit oogpunt van rechtsbeschermingg zou het gelet op dit nadeel wenselijk zijn, dat deze afnemer het desbetreffendee goedkeuringsbesluit van de DTe in rechte kan aanvechten. Het is niet in
overeenstemmingg met de rechtsbeschermingfunctie, om deze afnemer geen toegang tot
dee bestuursrechtspraak te verlenen, omdat hij als contractant slechts een afgeleid belang
zouu hebben.4°8 De Elektriciteitswet beoogt immers mede de belangen van deze verbruiker
tee beschermen.
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Schlössels (2001a), p. 110 en 111.
Art. 36 Elektriciteitswet.
Zie voor deze problematiek A.M.L. Jansen in de noot bij CBB 4 november 1998, RAwb 1999,
nr.. 87.
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ZakelijkeZakelijke belangen en waarden

Eenn belang in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb hoeft echter niet altijd op geld
waardeerbaarr te zijn. 4 ° 9 Een enigszins geobjectiveerde binding tussen een individuu en een vermogensbestanddeel is vaak voldoende voor het toepassen van
dezee bepaling, 410 mits het niet louter een ideëel belang betreft.411 Rechtspersonenn kunnen overigens wel in rechte voor een louter ideëel belang opkomen.
Somss is zelfs deze directe relatie met een vermogensbestanddeel niet relevant Een belang
bijj vrijheid van meningsuiting of persoonlijke integriteit, geen geluidsoverlast dan wel
veiligheid,, valt bijvoorbeeld niet altijd in termen van geld uit te drukken. Iemand kan toch
terr bescherming van deze belangen in rechte opkomen. Zo beschouwde de Afdeling
bestuursrechtspraakk 'schade' die werd geleden ten gevolge van stof, lawaai en nachtelijke
verlichtingg van een bouwlocatie als schade die rechtstreeks verband houdt met de vrijstellingsbesluitenn die onderwerp waren van de beroepsprocedure.412 Deze zaken zijn weliswaarr van invloed op de fysieke gesteldheid van een persoon en raken zijn gezondheid,
maarr de gevolgen zijn niet altijd in termen van vermogensschade uit te drujdeen. Dat blijkt
inn de praktijk ook niet van belang voor het toepassen van artikel 1:2, eerste lid, Awb.
Eenn belang in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb zou men kunnen aanduiden
alss een zakelijk belang. Zakelijk wordt dan als adjectief gebruikt ter onderscheidingg van een 'belang' dat een waarde vertegenwoordigt. Algemene waarden zijn
natuurbehoud,, milieubehoud, landschapsbescherming en dergelijke.413 Waarden
zijnn geen belangen in de strikte zin van het woord (in deze context), omdat een
belangg een concrete, individualiseerbare relatie tussen een persoon of een groep
vann personen en een zaak veronderstelt. De relatie met natuur en milieu gaat
echterr per definitie een ieder aan. 414 Niemand kan deze 'belangerf als zodanig als
eenn eigen en persoonlijk belang beschouwen.415
Dezee waarden kunnen op grond van artikel 1:2, derde lid, Awb onder
omstandighedenn wel als een belang van een rechtspersoon gelden. Dat artikel
bepaaltt immers bij wijze van fictie, dat algemene belangen eigen belangen kunnenn zijn van rechtspersonen.
Ietss anders is, dat een besluit dat van invloed is op een waarde veelal daarnaast ook zakelijkee belangen van personen raakt. Een besluit dat rechtstreeks verband houdt met het
milieu,, kan daarnaast bijvoorbeeld ook een negatief effect hebben op de geldelijke waarde
vann het onroerend goed. Een milieuvergunning ten behoeve van de exploitatie van een
afvalstortplaatss raakt bijvoorbeeld rechtstreeks de waarde 'milieubehoud'. Voorts heeft dat
409..
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Van Male (1992), p. 22; de uitspraak van ABRvS van 20 januari 1998, JB 1998, 53, m.n. R.J.N.
Schlössels,, wijst overigens in een andere richting. De ABRvS stelt daarin een materiële
betrokkenheidd bij de aangelegenheid, waarop het desbetreffende besluit betrekking heeft, als
voorwaarde. .
De Lange (1991), p. 98.
Met uitzondering van belangen in de zin van artikel 1:2, derde lid, Awb.
ABRvS 30 mei 2000, JB 2000,187.
Zie voor dat onderscheid: Van Wijmen (1998), p. 164 -168.
Van Wijmen (1994), p. 234 en 238.
Van Buuren (1978), p. 117.
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besluitt mogelijk rechtstreeks nadelige gevolgen voor de geldelijke waarden van nabij gelegenn woningen. Deze kunnen ten gevolge van die vergunning in waarde dalen, vanwege
extraa overlast door aan- en afvoer van afval en een minder fraai uitzicht. Dat onroerend
goedd zou vervolgens weer in waarde kunnen stijgen, als een fraaie golfbaan wordt aangelegdd nadat deze stortplaats is volgestort en afgedekt.
Watt hier een waarde wordt genoemd, is een ideëel belang in de zin van artikel 1:2, derde
lid,, Awb. De behartiging van deze waarden is primair een taak van overheden. Vele regels
inn het bestuursrecht beogen deze waarden te regelen. Daarnaast hebben 'particuliere'
organisatiess het op zich genomen om zich in te zetten voor het behoud van deze waarden.
Inn het bestuursrecht is hun maatschappelijke positie erkend. Zij worden immers eveneens
alss belanghebbenden beschouwd, wanneer zij voor ideële belangen opkomen, mits zij aan
bepaaldee wettelijke eisen voldoen (artikel 1:2, derde lid, Awb). Men zou zich kunnen afvragenn of die erkenning wat betreft het procesrecht, gezien vanuit het rechtsbeschermingperspectief,, juist is (zie paragraaf 4.1.3).
RechtensRechtens relevant belang (formeel begrip)
Bijj een m e e r formele omschrijving van een belang wordt de strekking van de
regelgevingg die van toepassing is, tot uitgangspunt g e n o m e n . Deze strekking
bepaaltt dan of sprake is van een rechtens relevant, oftewel erkend belang. Volgenss deze omschrijving is het uiteindelijk dus de wetgever die bepaalt of een 'iets'
eenn belang is. Bij deze meer formele definiëring van een belang, is dat begrip op
zichzelff g e n o m e n slechts een lege huls (een formeel begrip). Dat begrip belang
krijgtt pas betekenis door interpretatie en het toepassen van de desbetreffende
wettelijkee voorschriften. Een voor- of nadeel dat i e m a n d ondervindt, levert volgenss het materiële bestuursrecht soms wel en soms niet een rechtens relevant
belangg op, afhankelijk van de strekking van de voorschriften die van toepassing
zijn. .
Woongenott is bijvoorbeeld een 'belang* dat geldt als een rechtens erkend belang in de
ruimtelijkee ordening. De volksgezondheid geldt daarentegen niet als een belang dat
erkendd is in dat deel van het bestuursrecht. Dat algemene belang geldt daarentegen wel
weerr als een rechtens erkend belang in het kader van het geneesmiddelenvergoedingenstelsel,, dat is gebaseerd op de Ziekenfondswet.
Dee bescherming van de concurrentiepositie is soms een rechtens erkend belang, bijvoorbeeldd in het geval dat een beroep wordt gedaan op artikel 10, eerste lid aanhef en onder c,
vann de Wob. Op grond van die bepaling mag een bestuursorgaan bedrijfs- en fabricagegegevenss die door een ondernemer aan dat bestuursorgaan in vertrouwenn zijn verstrekt, niet
openbaarr maken. Die bepaling beoogt de concurrentiepositie van deze ondernemer te
beschermen. 4 4
Bijj het toepassen van andere voorschriften is de concurrentiepositie daarentegen veelal
niett een rechtens erkend belang. Sterker uitgedrukt, dat belang valt vaak niet samen met

416..

Vgl. ABRvS 3 maart 1998, AB 1998,435, m.n. LC. van der Vlies.
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hett publiekrechtelijke doel waartoe een wettelijk voorschrift dient, wat bijvoorbeeld (veelal)
inn de planologische sfeer het geval is.417
Dezee formele definiëring van het begrip belang is vooral relevant voor het toepassen van
hethet materiële bestuursrecht, in het bijzonder van artikel 3:4, eerste lid, Awb. Op grond van
diee bepaling dient het bestuursorgaan belangen af te wegen, maar daarvoor komen alleen
inn aanmerking de belangen die betrokken zijn bij het uitvoeren van het wettelijk voorschriftt dat van toepassing is. Het gaat om belangen die vallen onder de reikwijdte van dat
wettelijkk voorschrift en om die van de geadresseerde(n) van dat besluit. Dit valt uit de laatstee zinsnede van artikel 3:4, eerste lid, Awb af te leiden.418
Off een belang in het materiële bestuursrecht 'meetel?, is daarmee afhankelijk
gesteldd van de inhoud en de strekking van de toepasselijke wettelijke voorschriften.. De inhoud en strekking daarvan zijn vaak niet eenvoudig vast te stellen.
Voorwaardenn in wettelijke voorschriften zijn immers veelal vaag en de bedoeling
vann de wetgever is vaak algemeen geformuleerd en voor verscheidene uitleg vatbaar.. Bovendien is de bedoeling van de wetgever, zeker als de wettelijke voorschriftenn van oudere datum zijn, bepaald niet altijd allesbepalend.
FeitelijkFeitelijk belang
Uitt de jurisprudentie valt op te maken, dat het begrip belang in artikel 1:2, eerste
lid,, Awb niet zozeer een formele betekenis heeft, in voormelde zin, maar veeleer
eenn materiële. Er dient sprake te zijn van een voor- dan wel nadeel van de desbetreffendee persoon. Aan dat voor- of nadeel wordt wel een aantal aanvullende eisen
gesteld.. Het dient immers te gaan om een eigen, persoonlijk, concreet, objectief
bepaalbaarr belang dat rechtstreeks bij het desbetreffende besluit is betrokken. 4I 9
Voorr de toegang tot de bestuursrechter is het dus niet nodig, dat het belang van
dee desbetreffende persoon bescherming heeft gevonden in het van toepassing
zijndee materiële bestuursrecht. 420 De relativiteitsleer is wat betreft de ontvankelijkheidsvraagg dus in de jurisprudentie niet aanvaard 421 en de persoon in kwestie
hoeftt niet te beschikken over een 'rechtens erkend' belang (zie voor dat begrip de
vorigee paragraaf). Voldoende is dat de desbetreffende persoon feitelijk rechtstreekss door het besluit in zijn belang wordt geschaad. 422

417..
418..
419..
420..
421..
422..

SchlÖssels in zijn noot onder ABRvS 27 juni 1997, JB 1997,191.
Voor zover sprake is van beleidsvrijheid. Deze restrictie blijkt uit dezelfde bepaling ("aard van
dee bevoegdheid").
Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 10.
Van Male (1992), p. 70 en 71; ABRvS 30 januari 1997, JB 1997,114, m.n. H.J. Simon; ABRvS
277 juni 1997, JB 1997, 191, m.n. RJ.N. SchlÖssels; ABRvS 4 november 1997, JB 1997, 285,
m.n.. R.J.N. SchlÖssels.
SchlÖssels (2001a), p. 103 en 104.
Zie ABRvS 19 april 2001, AB 2001, 259; ABRvS 19 september 2001, AB 2002, 395, m.n. A.A.J.
dee Gier. De 'Schutznorrrf geldt wel voor rechtspersonen die op grond van artikel 1:2, derde
lid,, juncto artikel 8:1 Awb in beroep gaan, hetgeen ook uit deze uitspraak blijkt.
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Stell dat burgemeester en wethouders ten behoeve van een internetcafé een bouwvergunningg verlenen aan de toekomstige exploitant De overburen vrezen voor verstoring van
hunn woongenot doordat dit internetcafé veel jongeren aantrekt en grijpen elk middel aan
omm de komst daarvan tegen te gaan. Zij stellen beroep in tegen het verlenen van de bouwvergunning.. Daarbij voeren zij aan, dat blijkens het bouwplan in te weinig vluchtwegen is
voorzien.. Het gaat hier om de brandveiligheid van het internetcafé. Dat belang wordt
gediendd met de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan. Deze voorschriften hebbenn niet ten doel om overlast tegen te gaan die zou kunnen ontstaan ten gevolge van de
aanwezigheidd van deze gelegenheid voor jongeren. Men zou zich daarom kunnen afvragenn welk 'belang' deze omwonenden hebben bij het handhaven van de voorschriften
inzakee de aanwezigheid van vluchtwegen. Waarschijnlijk gelden deze overburen als
belanghebbendenn bij de verlening van de bouwvergunning enkel op grond van het feit, dat
zijj omwonenden zijn. Voldoende is dat dit besluit (eventueel) feitelijk rechtstreeks gevolgenn heeft voor hun woongenot. De rechter beoordeelt dat 'objectief. Het is niet van belang
opp welk algemeen verbindend voorschrift zij een beroep doen, en of dat voorschrift het
belangg beoogt te beschermen waarvoor zij opkomen. 423 Dat is overigens wel weer van
belangg voor de beoordeling van het conflict ten gronde. Het belang van hun woongenot zal
dann vanwege het specialiteitsbeginsel bij een beoordeling van het geschil door de rechter
geenn gewicht in de schaal leggen. 424 Volgens een strikte toepassing van het specialiteitsbeginsel,, waar hier van uit wordt gegaan, bepaalt immers uiteindelijk de strekking van het
wettelijkk voorschrift of het om rechtens erkende en/of beschermde belangen gaat. Een
striktee toepassing van het specialiteitsbeginsel impliceert voor de voormelde omwonenden,, dat hun belang - hun woongenot - op grond van de strekking van het desbetreffende
wettelijkk voorschrift slechts feitelijk van aard is. Hun woongenot heeft immers geen
beschermingg gevonden in de desbetreffende gebruiksvoorschriften.
Sommigenn relativeren de betekenis van het specialiteitsbeginsel en zijn van mening, dat
onderr omstandigheden ook belangen van belanghebbenden mogen worden meegewogen
diee geen bescherming hebben gevonden in de wettelijke regels die van toepassing zijn.
Ookk in de jurisprudentie wordt de betekenis van het specialiteitsbeginsel soms gerelativeerdd {zie paragraaf 2.2.3).
Bovendienn is het mogelijk dat de procedure inhoudelijk niet gaat over de desbetreffendee belangen van de appellant, hetgeen uit oogpunt van rechtsbescherming
opmerkelijkk is. Iemand heeft i m m e r s de mogelijkheid om op grond van een feitelijkk belang in beroep te gaan, terwijl vervolgens zich de situatie kan voordoen dat
ditt belang bij de beoordeling van het in rechte bestreden besluit door de rechter
geenn rol kan spelen gelet op het specialiteitsbeginsel. Dan is een vaststelling van
dee rechtspositie van appellant niet aan de orde. Het is dus mogelijk, dat i e m a n d
beroepsgerechtigdd is, terwijl hij geen aanspraken aan het materiële bestuursrecht
kann ontlenen jegens het bestuursorgaan. 4 2 5

423..
424..
425..

Ingeval rechtspersonen ex artikel 1:2, derde lid, Awb voor niet op geld waardeerbare belangen
opkomen,, is wel relevant op welk belang zij een beroep doen, en of dat belang wettelijk is
beschermd.. Zie vorige noot.
Hooguit in het kader van de beoordeling of omwonenden aanspraak zouden kunnen maken
opp een schadevergoeding of op een andere vorm van tegemoetkoming, afhankelijk van welke
toepassingg men geeft aan het specialiteitsbeginsel; zie daarover paragraaf 2.2.3.
Vgl. Konijnenbelt (1997), p. 320 en 321; Schlössels (2001a), p. 109.
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Tussenbalans Tussenbalans

Gelett op het voorafgaande valt een algemene en hanteerbare omschrijving van
watt een belang is, nauwelijks te geven, ongeacht of men uitgaat van een materiële
off meer formele invulling van dat begrip. Een belang is wat Van Hall een containerbegripp noemt.426 Wat een belang is in de zin van artikel 1:2 Awb, kan men
bijnaa niet in algemene woorden omschrijven.427
Hett oordeel van de rechter of iemand belanghebbende is, heeft daardoor soms
ietss arbitrairs. Dat valt haast niet te vermijden, omdat het begrip 'belang1 vaag is.
Bezwaarlijkk hoeft dit niet te zijn, mits het begrip belanghebbende met het oog op
bezwaarr en beroep ruim wordt geïnterpreteerd, zodat rechtzoekenden niet tussen
wall en schip dreigen te vallen. Om dat te voorkomen, behoeft bijvoorbeeld de
jurisprudentiee inzake het afgeleid belang herziening. Om dit te voorkomen is het
ookk niet bezwaarlijk en zelfs wenselijk, dat de rechter bij de beoordeling van de
ontvankelijkheidd uitsluitend kijkt of iemand feitelijk gezien een belang heeft.
4.2.34.2.3

Rechtspersonen

Inn het bestuursrecht is erkend, dat rechtspersonen kunnen opkomen voor belangenn van anderen. Die erkenning ligt besloten in artikel 1:2, derde lid, Awb. Dat
artikell geeft een uitbreiding aan de omschrijving van het begrip belang in de zin
vann artikel 1:2, eerste lid, Awb, door bij wijze van fictie te bepalen wat (mede) als
eenn 'eigerf belang van rechtspersonen valt aan te merken. Op grond daarvan kunnenn organisaties in en buiten rechte opkomen voor wat in paragraaf 4.2.2 een
waardee is genoemd, of voor een collectief belang.
Tenn aanzien van rechtspersonen geldt de eis, dat zij de desbetreffende algemene
off collectieve belangen krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke
werkzaamhedenn in het bijzonder dienen te behartigen (derde lid). Het moet gaan
omm een algemeen of collectief belang dat voldoende specifiek is geformuleerd.
Diee laatste eis dient om bijvoorbeeld politieke partijen buiten de deur van de
rechtspraakk te houden.428 De eis van de feitelijke werkzaamheden blijkt overigenss in de jurisprudentie veelal van ondergeschikt belang.429
Inn het geval dat in rechte wordt opgekomen voor een collectief belang, gaat het
meestall om een vereniging, een formele of informele, die opkomt voor het
belangg van haar leden. Een collectief belang is herleidbaar tot wat in paragraaf
4.2.22 is aangeduid als een zakelijk belang van personen, namelijk van de leden
vann de desbetreffende vereniging.430
426..
427..
428..
429..
430..

Van Hall (1999), p. 4.
Van Buuren (1978), p. 20.
Zie voor een overzicht van vindplaatsen noot 21 van het artikel: Heldeweg, Schlössels & Seerden.. (2000), p. 45. .
Heldeweg, Schlössels & Seerden (2000), p. 45.
Van Wijmen (1998), p. 163 en 164.

1300

BESTUURSRECHTSPRAAK

Alss een vereniging opkomt voor een collectief belang, vindt in feite een bundeling
vann acties van deze leden plaats, wat uit oogpunt van een efficiënte procesvoering
wenselijkk is. Een bundeling van acties bevordert het efficiënt procederen, omdat
hett de rechter in staat stelt zich in één 'zaak' over de rechtmatigheid van een
bepaaldd besluit uit te laten dat vele personen raakt. Door die bundeling is het niet
nodig,, dat deze personen afzonderlijk procederen tegen dat besluit.
Hett is niet voldoende, dat de vereniging voor het belang van slechts enkele van haar leden
opkomt.. Van een collectief belang is in dat geval geen sprake.431
Dee mogelijkheid dat een vereniging in rechte voor een collectief belang opkomt, voorkomt
soms,, dat een hiaat in de rechtsbescherming optreedt. Het kan immers gebeuren, dat
ledenn van die vereniging geen belanghebbenden zijn, omdat zij geen persoonlijk belang
hebben,, terwijl het desbetreffende besluit wel bepalend is voor hun vermogenspositie,
woongenott en dergelijke. 'Hun' vereniging kan dan voor hun gezamenlijke belang opkomen.. Neem bijvoorbeeld het geval dat het gemeentebestuur besluit om een weg in hun
buurtt tot een doorgaande weg te maken. Die verkeersmaatregel zal het belang van vele, zo
niett alle buurtbewoners raken. Er bestaat een gerede kans, dat de bewoners van die buurt
geenn belanghebbenden zijn, omdat zij geen persoonlijk belang hebben. Zij vormen wellicht
eenn te grote groep en onderscheiden zich waarschijnlijk bovendien niet in hun belang van
bijvoorbeeldd degenen die in die buurt werken of hun kinderen op school doen. Hun vereniging,, die als doel heeft op te komen voor alles wat het woongenot van deze bewoners (in
dee meest ruime zin van dat woord) raakt, is daarentegen (hoogstwaarschijnlijk) wel
belanghebbend. .
Inn het geval dat een rechtspersoon opkomt voor een algemeen belang, gaat het
veelall om wat in paragraaf 4.2.2 een waarde is genoemd. Natuurlijke personen
kunnenn niet voor dergelijke belangen opkomen. Waarden zijn immers 'belangen'
diee niet aan bepaalde individuen of groepen van personen toebehoren. 432 Bij dit
typee actie ontbreekt een beroep op een bijzonder, individueel belang of een subjectieff recht, dan wel op een bundeling van dergelijke belangen of rechten. 433
4.2.44.2.4 Bestuursorganen
Dee rol van een bestuursorgaan blijft over het algemeen in de bestuursrechtspraak
-- het hoger beroep even daargelaten - beperkt tot de rol van verweerder, tenzij het
bestuursorgaann met een beroep op artikel 1:2, tweede lid, Awb als eisende partij
optreedt. .
Hett bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen, heeft als verweerder niet het
rechtt om een tegenvordering in te dienen.
Alleenn in geval van hoger beroep kan zich de situatie voordoen dat zowel het bestuursorgaann dat het in rechte bestreden besluit heeft genomen, als de belanghebbende een rechtsmiddell instellen. Het bestuursorgaan heeft immers de mogelijkheid van hoger beroep 431..
432..
433..

Koetser (1992), p. 138; Nicolaï e.a. (1997), p. 78 en 79.
Van Buuren (1978), hoofdstuk III, par. 2.
Heldeweg, Schlössels & Seerden (2000), p. 43.
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aangenomenn dat dit openstaat - als de lagere rechter zijn besluit heeft vernietigd. Die
samenloopp van rechtsmiddelen doet zich bijvoorbeeld voor, als de belanghebbende in
hogerr beroep gaat, omdat de rechter slechts een van de twee aangevochten vergunningsvoorschriftenn heeft vernietigd, en het bestuursorgaan dat ook doet, omdat het van mening
is,, dat het vernietigde vergunningsvoorschrift gehandhaafd dient te blijven.
Bestuursorganenn k u n n e n ingevolge artikel 1:2, tweede lid, Awb als belanghebbendee aan de rechtspraak deelnemen, als het belang dat aan h e n als zodanig is
toevertrouwd,, rechtstreeks door het besluit van het andere bestuursorgaan wordt
getroffen. 4 3 44 In dat geval is sprake van een geschil tussen twee bestuursorganen.
Menn spreekt dan van een bestuursgeschil. 4 3 5
Dee vraag is wanneer sprake is van een aan een bestuursorgaan toevertrouwd belang. Blijkenss de memorie van toelichting bij de Awb heeft de wetgever de toekenning van een
bepaaldee publieke taak voldoende geacht.43 Dat criterium is ruim, ruimer dan het criteriumm 'een bij of krachtens wettelijk voorschrift toegekende bevoegdheid', omdat een overheidd een publieke taak ook kan vervullen door het verrichten van privaatrechtelijke
handelingen.. De situatie dat een bestuursorgaan belanghebbend is, doet zich in het algemeenn alleen voor ten aanzien van besluiten met een grote reikwijdte. Daarbij valt met
namee te denken aan besluiten op het gebied van de ruimtelijke ordening, het milieurecht,
enn het verkeer. Zo kan de invoering van betaald parkeren in het ene stadsdeel van Amsterdamm direct consequenties hebben voor het parkeerbeleid in het naastliggende stadsdeel.
Hett invoeren van betaald parkeren zal immers al gauw voor het naastliggende stadsdeel tot
eenn verhoogde parkeerdruk leiden. Het bestuur van dat naastliggende stadsdeel is dan
belanghebbend,, mits het parkeerbeleid tot het bevoegdhedenpakket van dat bestuursorgaann behoort.
Dee lijn van jurisprudentie lijkt strenger te zijn dan die van de wetgever. De rechter acht de
aanwezigheidd van een bepaalde publieke taak op zichzelf onvoldoende. De rechter blijkt
ookk te kijken naar welke bevoegdheden aan het bestuursorgaan toekomen om die taak te
vervullen.. Zo werd de inspecteur van de ruimtelijke ordening wel, en werden gedeputeerdee staten niet als belanghebbende aangemerkt in relatie tot een weigering van burgemeesterr en wethouders om een voorschrift van een bestemmingsplan te handhaven. 437
Gedeputeerdee staten hebben weliswaar een eigen taak met betrekking tot de ruimtelijke
ordening.. Zij zijn immers ingevolge artikel 27 WRO belast met de goedkeuring van
bestemmingsplannen.. Zij hebben echter geen specifieke bevoegdheden als het gaat om
handhavingg op dat terrein van het bestuursrecht.
Eenn bestuursorgaan dat in rechte optreedt als belanghebbende, heeft in principe
dezelfdee rechten e n plichten als andere belanghebbenden.

434..

435..
436..
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Volgens Konijnenbelt (1994) behoort een bestuursorgaan niet in beroep te kunnen gaan, als
datt orgaan beroep instelt tegen een besluit van een ander bestuursorgaan, terwijl beide deel
uitmakenn van hetzelfde overheidslichaam. Dat zou niet moeten kunnen vanwege de staatskundigee en politieke verhoudingen.
Drupsteen (1990), hfd. 2.
Kamerstukken II, 1988 -1989, 21 221, nr. 3, p. 34.
ABRvS 5 maart 1999, AA 2000, p. 287 e.v., m.n. L.J.A. Damen.
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4.33

GEEN BELANG GEEN ACTIE

Opp grond van de gedachte, dat men zuinig om dient te gaan met de schaarse middelenn die voor rechtspraak beschikbaar zijn, is het wenselijk, dat de bestuursrechterr niet nodeloos wordt belast. Iemand die geen belang heeft bij de procedure,
behoortt de toegang tot de rechter ontzegd te worden, gelet op de randvoorwaardenn van 'geen belang geen actie' en 'efficiëntie' (paragraaf 1.4). Het is dus niet voldoende,, dat men beantwoordt aan de voormelde eisen van artikel 1:2, eerste lid,
Awb.. Iemand moet daarnaast een procesbelang hebben. Het bestuursprocesrecht
kentt regels waaraan de voormelde randvoorwaarde van 'geen belang geen actie'
tenn grondslag ligt.
Dee algemene regel 'geen belang geen actie' vindt men niet als zodanig omschrevenn in de hoofdstukken 6 en 8 van de Awb. Wel ligt deze bijvoorbeeld aan artikel
6:33 Awb ten grondslag. Dat de wetgever die regel voor het bestuursprocesrecht
heeftt erkend, valt voorts uit de wetsgeschiedenis op te maken. 43
Dee regel 'geen belang geen actie', is in artikel 3:303 BW gecodificeerd, dat opp grond van de
schakelbepalingg artikel 3:326 BW ook van toepassing is buiten het vermogensrecht, mits
dee aard van de betrokken rechtsverhouding zich daartegen niet verzet. Op grond daarvan
zouu men deze bepaling ook op bestuursrechtspraak van toepassing kunnen achten.
Dee regel dat een appellant een procesbelang moet hebben, houdt in dat hij 'iets met het
beroepp moet kunnen bereiken*.439 Hij kan bijvoorbeeld daarmee niets bereiken, als hij de
rechterr vraagt om een uitspraak te geven die de rechter niet mag geven, omdat hem daartoee geen bevoegdheid is toegekend. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een uitspraak
diee louter declaratoir is. Uit artikel 8:72, eerste lid, Awb volgt immers, dat de wetgever
ervann uitgaat, dat een gegrondverklaring dient te leiden tot het vernietigen van het in
rechtee bestreden besluit. Ook een beroepschrift waarin alleen om een veroordeling tot het
betalenn van schadevergoeding wordt gevraagd, dient tot een niet-ontvankelijkverklaring te
leiden.. Een dergelijke veroordeling is ingevolge artikel 7:83 Awb immers alleen mogelijk,
alss de rechter het schadeveroorzakende besluit onrechtmatig heeft geoordeeld en vernietigd.tigd.440 440
Eenn procesbelang ontbreekt ook, als iemand geen redelijk belang meer heeft bij
eenn beslissing van de rechter over het in rechte bestreden besluit.
Eenn voorbeeld daarvan is een besluit dat is 'uitgewerkt'. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als
eenn voorbereidingsbesluit als basis heeft gediend voor een anticipatieprocedure en inmid-

438..
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440..

Daalder e.a. (1994), p. 465.
Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 112.
M.u.v. artikel 8:75a Awb, dat betrekking heeft op het verzoek tot een veroordeling in het betalenn van de proceskosten na het intrekken van het beroep.
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delss is vervangen door een bestemmingsplan.*41 Het belang bij een beroep tegen dat voorbereidingsbesluitt is daarmee verloren gegaan.442
Eenn procesbelang kan van meet af aan ontbreken of gedurende de procedure
komenn te ontvallen. ^
Degenee die bijvoorbeeld beroep instelt tegen een afwijzing van een aanvraag tot het toepassenn van bestuursdwang, terwijl tijdens de procedure aan de desbetreffende overtreding
eenn einde is gemaakt, heeft bijvoorbeeld in principe geen procesbelang meer.
Daalderr en De Vries noemen het voorbeeld van een aanvrager die tegen de hem verleende
vergunningg in beroep gaat, omdat hij de motivering van dat besluit niet juist acht. Deze
aanvragerr is wel een belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste Hd, Awb, maar er ontbreektt een belang bij het beroep als zodanig. Om die reden is deze aanvrager niet-ontvankelijk.444 4
Inn paragraaf 1.1.2 is aan de orde gesteld, dat het geregeld voorkomt, dat een appellant denkt
success te hebben met zijn beroep, omdat de rechter het in rechte bestreden besluit heeft
vernietigd,, maar hij achteraf gezien daarvan niet veel wijzer is geworden. Hij is bÜj
gemaaktt met een 'dooie mus'. Dat kan gebeuren, als de rechter het besluit slechts op formelee gronden vernietigt. Het is dan mogelijk, dat het bestuursorgaan, na herstel van de
formelee gebreken, een besluit neemt met hetzelfde dictum als dat van het vernietigde
besluit,, of dat dit bestuursorgaan een ander negatief besluit voor de (ex-)appellant neemt.
Gelett op deze eventuele 'dooie mus', maakt het dus uit welke overwegingen de rechter aan
dee vernietiging van een besluit ten grondslag legt. Zo bezien kan een appellant er soms
belangg bij hebben om hoger beroep in te stellen tegen de overwegingen die de rechter ten
grondslagg heeft gelegd aan het dictum van zijn uitspraak, ook al heeft de rechter het
beroepp gegrond verklaard en het besluit vernietigd. Dit belang wordt in de rechtspraak
erkend.. Dan is wel sprake van een procesbelang inzake het hoger beroep.445
4.44

D E RELATIVITEITSLEER

4.4.14.4.1 Algemeen
Hett blijkt dat voor de toegang tot de bestuursrechter slechts bepalend is of een
belanghebbendee feitelijk belang heeft bij een besluit. Het hoeft niet te gaan om
eenn rechtens erkend belang (zie paragraaf 4.2.2). Daardoor kunnen ook andere
personenn dan degenen die bescherming wensen van een subjectief recht, in
beroepp gaan bij de bestuursrechter. De huidige rechtspraak lijkt daarmee onvoldoendee recht te doen aan de rechtsbeschermingfunctie zoals deze in strikte zin
dientt te worden verstaan.
441..
442..

443..
444..
445..

Koetser (1992), p. 165.
Dit voorbeeld gaat over oud recht. Voor 2000 was een besluit van de gemeenteraad dat een
bestemmingsplann in voorbereiding is, veelal noodzakelijk voor de vrijstelling ex artikel 19
WRO.. Heden geldt die voorwaarde niet zonder meer. De vrijstellingsprocedure ex artikel 19
WROO is verzelfstandigd.
Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 601.
Daalder & De Vries (1999), p. 55.
Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 602; Daalder & De Vries (1999), p. 57 en 58.
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Volgenss onder andere Schreuder-Vlasblom behoort daarom het belanghebbendenbegripp te worden aangescherpt. De huidige toegang tot de bestuursrechter
zouu te ruim zijn geformuleerd. Een persoon behoort volgens haar alleen te kunnenn opkomen tegen schending van het recht, voor zover dat recht het vaststellen
vann zijn rechtspositie ten opzichte van of door gedaagde (het bestuursorgaan)
beoogtt te regelen of althans beoogt zijn in geding gebrachte belangen in relatie
tott het aangevochten bestuursoptreden te beschermen (relativiteitsleer). Zij stelt,
datt met het toepassen van de relativiteitsleer bestuursrechtspraak kan uitmonden
inn het vaststellen van hun rechtsverhouding. 44 Het komt erop neer, dat zij
ervoorr pleit, dat alleen aan diegene het recht van beroep behoort toe te komen, die
eenn beroep doet of kan doen op een hem toekomend recht jegens het bestuursorgaan.. Deze persoon valt aan te duiden als een subjectief gerechtigde.
4.4.24.4.2 Subjectief recht
Heell algemeen zou men een subjectief gerechtigde kunnen omschrijven als
iemandd die op grond van het materiële bestuursrecht jegens een bestuursorgaan
aanspraakk kan maken op een bepaalde publiekrechtelijke (rechts)handeling van
datt orgaan.
Eenn belanghebbende kan bijvoorbeeld een subjectief recht jegens een bestuursorgaan ontlenenn aan een algemeen verbindend voorschrift, een bevoegdhedenovereenkomst of een
bepaaldee beleidsregel. Zo bezien vormt een subjectief recht 'de ene helft' van de bestuursrechtelijkee verbintenis (zie paragraaf 2.4.3).447
Zowell de geadresseerde van een besluit als een derde-belanghebbende kan subjectieff gerechtigd zijn.
Eenn derde-belanghebbende kan onder omstandigheden aanspraak maken op een besluit
mett een bepaalde inhoud. Dit valt te illustreren aan de hand van een horecavergunning.
Aann die vergunning zijn over het algemeen voorschriften verbonden inzake openingstijden.. Die voorschriften dienen de openbare orde, waaronder ook de rust voor de omgeving
valt.. In dat algemene belang is het belang van omwonenden verdisconteerd. Deze omwonendenn kunnen bijvoorbeeld op grond van de regels die van toepassing zijn, er aanspraak
opp maken, dat het bestuursorgaan in de vergunning bepaalt, dat de horecagelegenheid
doordeweekss uiterlijk om middernacht dient te sluiten. Volgens de hiervoor gegeven definitiee zou die aanspraak te typeren zijn als een subjectief recht. De concurrent van de aanvragerr van de horecavergunning lijkt daarentegen geen subjectief recht te hebben. Zijn
belangg als concurrent heeft immers geen bescherming gevonden in de van toepassing
zijndee regelgeving. Vanuit het rechtsbeschermingsperspectief gezien behoort aan de
omwonendenn in ieder geval het recht van beroep toe te komen met betrekking tot het voor446..
447..

Schreuder-Vlasblom (1994), p. 11 en 52; vgl. Tak (1992), p. 77 en 80 e.v.; bijv. ARRvS 30 januarii 1997, JB 1997, 114, m.n. H.J. Simon.
Vgl. Bergamin (1995), p. 43 en 75: hij spreekt in dit verband niet van verbintenis, maar van
eenn rechtsbetrekking. Volgens hem is het begrip subjectief recht op te vatten als een vereenvoudigdd denkschema, een hulpmiddel bij de beschrijving van rechtsverhoudingen. Zie voor
dee relatie tussen deze twee begrippen paragraaf 2.4.3.
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schrift.. Volgens dit perspectief hoeft daarentegen aan concurrent geen recht van beroep
toegekendd te worden wat betreft dat voorschrift, tenminste voor zover hij ten behoeve van
zijnn concurrentiepositie wil opkomen.
Tochh zou men ook deze concurrent als subjectief gerechtigde kunnen beschouwen. Deze
concurrentt kan immers jegens het desbetreffende bestuursorgaan op grond van artikel
3:466 Awb aanspraak maken op het motiveren van de verlening van de horecavergunning. 444 De concurrent heeft zo bezien een 'subjectief recht* op een gemotiveerd besluit.
Striktt genomen zou de concurrent vanuit een oogpunt van rechtsbescherming gezien,
alleenn in rechte behoren op te kunnen komen om dat ene subjectieve recht af te dwingen.
O pp grond van artikel 1:2, tweede lid, Awb is een bestuursorgaan belanghebbende
tenn aanzien van een bepaald besluit, als bij dat besluit rechtstreeks een belang is
betrokkenn waarvan de behartiging aan dat orgaan is toevertrouwd. Dat bestuursorgaann kan uit hoofde van die hoedanigheid aan het materiële bestuursrecht een
aanspraakk ontlenen op een bepaald besluit van het andere bestuursorgaan. Op
grondd van de voormelde definitie valt dat bestuursorgaan dan als subjectief
gerechtigdee aan te merken. Een vergelijkbare redenering gaat op voor rechtspersonenn die een algemeen belang behartigen e n op grond van artikel 1:2, derde lid,
Awbb belanghebbenden zijn.
Meestall bezigt men het begripp 'subjectief recht* in relatie tot vermogensrechten. In de literatuurr is overigens erkend dat dit begrip ook op andere rechten dan vermogensrechten
betrekkingg heeft. 449
Inn het privaatrecht kent men veelal aan het begrip subjectief recht ruimere betekenis toe
dann die van een recht dat valt te ondenen aan een verbintenis. Zo worden grondrechten 450
enn eigendomsrechten 451 als subjectieve rechten erkend. Dat is ook het geval, wanneer de
dragerr daarvan die rechten nog niet inroept of kan inroepen jegens een bepaalde persoon
(inn het kader van een bepaalde verbintenis). 452 Een subjectief recht wordt ook wel gedefinieerdd als een individuele aanspraak uit overeenkomst of wet. 453 Een subjectief kan een
absoluutt karakter hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor eigendomsrechten.

448..
449..
450..
451..
452..

453..

Van Male (1992), p. 31.
Van Buuren (1978), p. 7; vgl. Simon (1993b), p. 207- 209: hij is van mening dat privaatrechtelijkee subjectieve rechten en aan het publiekrecht ontleende rechten van burgers wezenlijk
verschillen.. Hij relativeert de betekenis van het begrip subjectief recht voor het publiekrecht.
Vgl. Bergamin (1995), p. 68 en 97 e.v.
Bergamin (1995), p. 20.
Zie voor een meer abstracte omschrijving ook Van Buuren (1978), p. 8: "Ik zou willen sprekenn van een subjectief recht wanneer iemand een prerogratief toekomt, dat hem in staat stelt
eenn bepaalde prestatie of een nalaten van een ander te verlangen, dan wel het respecteren
doorr anderen van een situatie waarvan hij profijt trekt."
Kooper (2000), p. 170.
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EVALUATIE

4.5.14.5.1 Relativiteitsleer
BegripBegrip subjectief recht

Sommigenn achten het begrip subjectief recht voor het bestuursrecht overbodig,
omdatt het te weinig onderscheidend is. 454 Dat blijkt vooral in relatie tot geschillenn waarbij derde-belanghebbenden zijn betrokken.
Hett is vaak lastig om vast te stellen of iemand subjectief gerechtigd is. Om te
bepalenn of een derde-belanghebbende krachtens het bestuursrecht een subjectief
rechtt heeft, zal men veelal moeten nagaan wat de betekenis is van de rechtsregels
diee op het desbetreffende geschil van toepassing zijn. Dat vergt in feite een beoordelingg van de betekenis van het materiële recht voor het te beslechten geschil.
Zo'nn beoordeling hoort niet thuis in de fase van het proces waarin de ontvankelijkheidd aan de orde is. Daar komt nog bij dat het veelal niet eenvoudig is om na
tee gaan wat de strekking van de van toepassing zijnde rechtsregels is.
Indienn bijvoorbeeld een veehouder herziening vraagt van zijn milieuvergunning met het
oogg op de uitbreiding van zijn varkensstal, heeft zijn buurman (omwonende) het recht, dat
hett bestuursorgaan zijn belang meeweegt. Deze omwonende heeft onder andere belang
bijj een zo beperkt mogelijke geuremissie. Dat belang is verdisconteerd in het algemene
belangg dat het bevoegde gezag dient te behartigen bij zijn beslissing inzake de milieuvergunning.. De strekking van het van toepassing zijnde wettelijk voorschrift dat is op grond
vann het specialiteitsbeginsel veelal bepalend voor het antwoord op de vraag of aan derdebelanghebbendenn een subjectief recht toekomt.
Volgenss een strikte interpretatie van het specialiteitsbeginsel mag het bestuursorgaan
alleenn het specifieke algemene (deel)belang bij zijn besluitvorming meewegen dat de wetgeverr heeft beoogd te beschermen door middel van het wettelijk voorschrift op basis waarvann het bestuursorgaan het desbetreffende besluit neemt.455 Het specialiteitsbeginsel
wordtt soms in de jurisprudentie en de literatuur gerelativeerd {zie paragraaf 2.2.3).45 Die
relativeringg maakt het lastig om vast te stellen of een derde-belanghebbende er recht op
heeft,, dat het bestuursorgaan zijn individuele, subjectieve belang meeweegt.
Eenn ander bezwaar tegen het toepassen van de relativiteitsleer is bovendien dat
hett begrip subjectief recht op uiteenlopende wijze valt te definiëren.457 Dat
begripp lijkt, gelet op het voorafgaande, een ongeschikt criterium om op basis
daarvann de toegang tot de bestuursrechter af te bakenen.

454..
455..
456..
457..

Zie bijv. De Waard {1987), p. 198.
Stroink (1996), p. 13.
Nicolaï (1994b), p. 242 en 243; Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 343 - 345.
Vgl. Bergamin (1995), p. 1, 42 en 66: overzicht van verscheidene betekenissen.
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ObjectObject van het geschil: uitspraak van de rechter

Datt de rechtspraak soms buiten de eigenlijke rechtsbeschermingfunctie treedt,
heeftt niet primair te maken met wie als belanghebbende wordt aangemerkt,
maarr veeleer met het onderwerp dat de rechter beoordeelt Dat onderwerp is niet
primairr de rechtspositie van belanghebbenden, doch slechts het handelen van het
bestuursorgaann 'op zichzelf. Centraal staat immers de beoordeling van de rechtmatigheidd van het in rechte bestreden besluit. Daarvoor is volgens het huidige
regimee niet bepalend of het besluit een inbreuk maakt op de rechtspositie van
eenn belanghebbende, noch of hetgeen een belanghebbende aanvoert, betrekking
heeftt op zijn rechten of rechtens beschermde belangen. De vaststelling van de
rechtspositiee van een belanghebbende vormt slechts een afgeleide van de taak van
dee bestuursrechter om de rechtmatigheid van het in rechte bestreden besluit te
beoordelenn en maakt veelal zelfs niet expliciet deel uit van zijn uitspraken. De
relativiteitsleerr is dus voor de beoordeling of een besluit vernietiging behoeft, niet
relevant.455 De bestuursrechter past zelfs soms rechtsregels ambtshalve toe in
hett voordeel van eiser op grond van het feit dat deze dwingendrechtelijk van aard
zijn,, terwijl deze regels niet noodzakelijkerwijs ter bescherming van zijn belang
hoevenn te dienen. 459
Dezee praktijk staat op gespannen voet met de rechtsbeschermingfunctie
vann het bestuursprocesrecht. Gelet op die functie zou de rechter in beginsel
alleenn tot vernietiging van het in rechte bestreden besluit behoren over te gaan,
indienn een rechtsregel is geschonden die mede het belang van deze belanghebbendee beoogt te beschermen. Dat belang moet zijn verdisconteerd in het algemeenn belang dat bescherming heeft gevonden in de desbetreffende rechtsregel.
Eenn uitzondering op de relativiteitsleer is echter gerechtvaardigd, ingeval het in
rechtee bestreden besluit in strijd is met een rechtsregel dat een zwaarwegend
algemeenn belang dient (zie paragraaf 7.6).
Aann de relativiteitseis is bijvoorbeeld voldaan in het geval dat bovenburen van een café in
beroepp gaan, omdat de vergunningvoorschriften inzake sluitingstijden van het café in
strijdd met het beleid zijn en de rechter daarbij vervolgens het besluit vernietigt. De van toepassingg zijnde plaatselijke verordening en de beleidsregel dienen immers ter bescherming
vann hun belang. Ingeval een concurrente caféhouder die zijn zaak twee straten verder
heeftt gevestigd, op dezelfde gronden in beroep gaat, behoort zijn vordering tot vernietiging
vann de vergunning daarentegen te worden afgewezen. De regels waarop hij een beroep
doet,, dienen immers niet ter bescherming van zijn belangen.

458..
459..

Neerhof, Schlössels & De Werd (1997), p. 1261: de relativiteitsleer zou wellicht kunnen wordenn toegepast ten aanzien van de door eiser aan te voeren beroepsgronden (congruentieleer);
ziee voor die leer Van Buuren (1978), p. 90.
ABRvS 8 augustus 1996, AB 1996,481, m.n. P.J.J. van Buuren; JB 19%, 198, m.n. M.A. Heldeweg,, Gst. 1997 (7045), nr. 7, m.n. J.M.H.F. Teunissen; vgl. Vz. ABRvS 12 augustus 1996,
ABB 1997, 135, m.n. Ch.W. Backes, RAwb 1997, 41. In de onderhavige zaken wordt recht
ambtshalvee toegepast binnen het gevorderde en derhalve ten behoeve van eiser, maar buiten
dee door hem aangevoerde grieven.

1388

BESTUURSRECHTSPRAAK

Off de van toepassing zijnde rechtsregel de rechtspositie van de belanghebbende beoogt te
beschermen,, is afhankelijk van de strekking van deze rechtsregel. Het bestuursorgaan
magg op grond van het verbod van détournement de pouvoir de desbetreffende rechtsregels
alleenn met het oog op het belang toepassen dat bescherming heeft gevonden in die regel
(artikell 3:3 Awb). Deze verplichting van het bestuursorgaan vloeit voort uit het specialiteitsbeginsel.. De rechter blijkt echter het specialiteitsbeginsel soms soepel toe te passen ter
beschermingg van (financiële) belangen van derde-belanghebbenden. De meningen in de
literatuurr over de aanvaardbaarheid daarvan zijn verdeeld (paragraaf 2.2.3). ^ e n 'rekkelijke'
toepassingg van het specialiteitsbeginsel heeft ook consequenties voor het toepassen van de
relativiteitsleer.. In geval van het soepel toepassen van het specialiteitsbeginsel, lijkt het in
iederr geval niet in de rede te liggen om de schutznorm toe te passen. In dat geval kunnen
immerss ook andere belangen dan die de van toepassing zijnde regelgeving beoogt te dienen,, (verdisconteerd in het algemene belang dat die regelgeving dient) in rechte worden
beschermd. .
Somss doet zich de situatie voor, dat iemand 'feitelijk' profiteert van het beroep dat een
anderr heeft ingesteld, terwijl het recht dat van toepassing is niet zijn belangen beoogt te
beschermen.. Dit is niet in strijd met de relativiteitsleer. Dat doet zich bijvoorbeeld voor, als
dee verlening van een terrasvergunning is aangevochten door omwonenden die menen in
hunn doorgang naar hun woning belemmerd te worden. Indien hun beroep leidt tot een
vernietigingg van deze vergunning, ondervindt de concurrent van de vergunninghouder
daarvann een voordeel, terwijl zijn belang geen bescherming vindt in de toepasselijke plaatselijkee verordening op grond waarvan die vergunning is verleend.
Dee relativiteitsleer is niet als zodanig (expliciet) algemeen aanvaard. De implicatiess daarvan zijn te illustreren aan de h a n d van een casus.
Exploitantt Janus van supermarkt Komij ziet met lede ogen aan, dat exploitant Lucas een
bouwvergunningg heeft gevraagd voor de vestiging van een andere supermarkt, supermarkt
Neon,, tweehonderd meter verwijderd van zijn supermarkt. Hij vreest een daling van zijn
omzet.. De vestiging van de supermarkt Neon is in overeenstemming met de ter plaatse
geldendee bestemming. Burgemeester en wethouders verlenen de bouwvergunning.
Exploitantt Janus maakt daartegen zonder succes bezwaar en gaat vervolgens in beroep bij
dee bestuursrechter. Hij geldt als belanghebbende, omdat zijn supermarkt nabij de te bouwenn supermarkt is gelegen. Exploitant Janus voert in rechte aan, dat de bouwvergunning
inn strijd is met een bebouwingsvoorschrift. De goothoogte volgens bouwplan is op een
aantall plaatsen ongeveer vijftig centimeter hoger dan is toegestaan volgens het bestemmingsplan.. De rechter acht het beroep gegrond en vernietigt het besluit. In dit geval wordt
hett conflict op een voor exploitant Janus bevredigende wijze beëindigd. De supermarkt
Neonn komt er voorlopig niet. Uit oogpunt van rechtsbescherming geschiedt dat 'ten
onrechte'.. Er is immers geen sprake is van schending van een recht of van een rechtens
beschermdd belang van exploitant Janus. Het geschonden bebouwingsvoorschrift beoogt
immerss niet het concurrentiebelang van exploitant Janus te beschermen. Gelet op de
afstandd tussen de twee supermarkten en de geringe overschrijding van de voorgeschreven
bouwhoogte,, is exploitant Janus niet als 'omwoner' in zijn belang geschaad. Exploitant
Lucass past zijn bouwplannen aan en verkrijgt vervolgens bijna twee jaar later alsnog een
bouwvergunningg voor de oprichting van de supermarkt Neon. De bestuursrechter treedt
inn dit geval slechts op als een soort van toezichthouder, die nagaat of de juiste toepassing
vann het recht heeft plaatsgevonden. Toevallig" profiteert exploitant Janus daarvan. Dat hou-
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denn van toezicht heeft een enigszins willekeurig karakter, omdat het afhankelijk is van personenn zoals exploitant Janus, van het feit of zij beroep instellen.
Hett gaat bij de problematiek die in deze casus aan de orde komt, niet zozeer om
dee toegang tot de rechter. Deze problematiek valt in zoverre buiten de reikwijdte
vann deze paragraaf. Toch is deze kwestie hier relevant, omdat zij duidelijk maakt,
datt de door Schreuder-Vlasblom bepleite toepassing van de relativiteitsleer op
gespannenn voet staat met de huidige inrichting van de rechtspraak. Daarmee zou
niett in overeenstemming zijn om eiser pas toegang te verlenen tot de rechtspraak,, nadat is vastgesteld, dat sprake is van schending van zijn rechten of zijn
rechtenss beschermde belangen. Anders gezegd, men zou zich op grond van het
voormeldee inhoudelijke aspect van de rechtspraak kunnen afvragen waarom aan
eenn belanghebbende slechts toegang tot de rechter behoort te worden verleend,
wanneerr hij een belang heeft dat door het toepasselijk recht wordt beschermd, als
hijj vervolgens allerlei grieven met succes kan aanvoeren die verder niets te
makenn hebben mett zijn rechtspositie. Als men ervoor kiest om de rechtsbeschermingfunctiee van bestuursrechtspraak consequent door te voeren, behoort
bestuursrechtspraak,, wat betreft de relativiteitsleer, in de eerste plaats op het punt
vann de grondslag van de uitspraak te worden aangepast en niet op het punt van de
ontvankelijkheid. .
BeoordelingBeoordeling ten gronde
Bovendienn maakt het toepassen van de relativiteitsleer bij het beoordelen van de
ontvankelijkheidd van eiser de afbakening van de toegang tot de rechter nodeloos
ingewikkeld.. De toepassing van de relativiteitsleer vergt immers een beoordeling
vann het geschil ten gronde, ook al geschiedt deze wellicht oppervlakkig.4 Om te
beoordelenn of aan de relativiteitseis is voldaan, dient immers te worden vastgesteldd of de persoon die in beroep gaat bij de rechter, beroep doet op schending
vann een hem toekomend subjectief recht. Dat valt alleen vast te stellen door na te
gaann wat de strekking van de toepasselijke algemene regel is, alsmede of die regel
hett belang van die persoon beoogt te beschermen (paragraaf 4.4.2).
Hett beoordelen van een geschil ten gronde in de fase van het proces waarin de
rechterr onderzoekt of eiser ontvankelijk is, zou van een weinig efficiënte aanpak
getuigenn (zie randvoorwaarde 8 genoemd in paragraaf 1.4.1). Een logische gang
vann zaken is immers, dat de rechter eerst beoordeelt of hij competent is (in ruime
zin).. Pas nadat gebleken is dat hij competent is, kan een beoordeling van het aan
hemm voorgelegde geschil ten gronde volgen. Voor het vaststellen of een belanghebbendee op grond van het bestuursrecht een subjectief recht toekomt, is dus
striktt genomen geen ruimte bij het beantwoorden van een ontvankelijkheidsvraag. 461 1

460..
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Van Male {1992), p. 71.
Vgl. Van Male (1992), p. 32 en 33: dat is niet een efficiënt gebruik van de rechtspraak.
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Err is nog een argument waarom de relativiteitsleer niet bij het beoordelen of iemand ontvankelijkk is, behoort te worden toegepast. De bestuursrechter kan de relativiteitseis alleen
adequaatt in die fase van het proces hanteren, als duidelijk is welke belangen (geen)
beschermingg in het toepasselijk wettelijk voorschrift hebben gevonden, hetgeen bepaald
niett altijd eenvoudig is om vast te stellen.402 Dat is niet altijd op voorhand vast te stellen.
Dee hele discussie rond een strikte dan wel genuanceerde toepassing van het specialiteitsbeginsell maakt dit nog eens extra gecompliceerd (zie paragraaf 2.2.3) -46?
Uitt oogpunt van rechtsbescherming zou van eiser (eventueel) alleen verlangd
mogenn worden, dat hij bescherming vraagt in een subjectief recht zonder dat aannemelijkk hoeft te zijn, dat hem dat recht inderdaad toekomt. Wat hij stelt is dan
bepalend,, niet zozeer of hem daadwerkelijk een subjectief recht toekomt. Die
vraagg behoort pas later aan bod te komen.
VergelijkingVergelijking met de civiele procedure
Zelfss in de civiele procedure die van oorsprong een veel subjectiever karakter
heeftt dan de bestuursrechtelijke, is de relativiteitsleer niet ingevoerd in de fase
waarinn de rechter beoordeelt of hij competent is (in ruime zin). De eis dat een
persoonn een beroep moet doen op een in rechte beschermd belang om toegang te
krijgenn tot de rechter, speelt in die procedure over het algemeen geen rol bij de
beoordelingg van de ontvankelijkheid van eiser,4 4 wel weer bij de beoordeling of
zijnn vordering voor toewijzing in aanmerking komt. Voldoende is, dat eiser een
bepaaldee rechtsvordering instelt die in het vermogensrecht is erkend. In dat geval
achtt de civiele rechter zich in principe (materieel) bevoegd.
Dee toegang tot de civiele rechter is ruim. Bepalend is de rechtsvordering van eiser. Hij
dientt daarbij een beroep te doen op een aan het burgerlijk recht ontleend recht. Voldoende
iss bijvoorbeeld dat eiser stelt, dat gedaagde jegens hem een onrechtmatige daad heeft
begaan,, of dat sprake is van niet-nakoming van een contract.
Vervolgenss kan eiser dan alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn vordering. Dat
geschiedtt dan echter over het algemeen niet op grond van een beoordeling of de rechtsregelss waarop eiser een beroep doet, dienen ter bescherming van zijn rechtspositie. Reden
voorr niet-ontvankelijkheid van eiser is dan bijvoorbeeld het feit, dat een andere rechtsgang
openstaat,, of dat bindend advies is overeengekomen.
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Schlössels (2001c), p. 33, 38 en 39.
Zie voor die discussie Schlössels (1998).
Het Limmen-Houtkooparrest is een enigszins vreemde eend in de bijt. Daarbij werd de overheidd niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering, omdat het belang waarin zij vroeg
beschermdd te worden, in het geheel geen bescherming in het privaatrecht zou hebben gevonden.. De meningen lopen uiteen over de kwestie of hier de relativiteitsleer werd toegepast. Zie
daaroverr Hartkamp (2002), de p. 106 -124. Het betrof in feite een verkapte toepassing van wat
nuu de doorkruisingleer wordt genoemd; vgl. Nieuwenhuis (1987), p. 147. De vordering had
behorenn te worden afgewezen in plaats van niet-ontvankelijk te worden verklaard.
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4.5.24.5.2 De actio popularis
Vanuitt een oogpunt van rechtsbescherming valt de actio popularis strikt genomenn niet te rechtvaardigen (zie paragraaf 4.1). Deze actie leidt er immers toe dat
eenn ieder, ongeacht of hij een (negatief) belang heeft bij het in rechte te bestrijden
besluit,, in beroep kan gaan bij de rechter. Een motief om de actio popularis in te
voerenn was oorspronkelijk, dat deze de zorgvuldigheid van besluitvorming en de
kwaliteitt van het uiteindelijk te nemen besluit zou bevorderen.4 5 Dit is een
anderr doel dan het bieden van rechtsbescherming, de primaire functie van
bestuursrechtspraak.. Dat motief heeft veeleer betrekking op de toezichthoudende
functiee van de bestuursrechter (recours objectif).
Eenn ander bezwaar, dat vooral vanuit de bestuurlijke hoek wordt geuit ten
aanzienn van de actio popularis, is dat deze tot verdere juridisering van het openbaarr bestuur leidt 46 ^
Hett is niet helemaal duidelijk wat de critici/bestuurders hiermee bedoelen. De
actioo popularis leidt er immers niet toe dat er meer rechtsregels komen die de
besluitvormingg regelen. Wel leidt de actio popularis ertoe, dat bepaalde besluiten
wellichtt intensiever aan de bestaande rechtsregels worden getoetst. Als de critici
bedoelenn dat het onwenselijk is, dat zij die beroep instellen wellicht met succes in
rechtee een beroep kunnen doen op rechtsregels die niet ter bescherming van hun
belangenn zijn geschreven, ligt de zaak anders. Dat lijkt uit oogpunt van rechtsbeschermingg een valide argument te zijn. De oplossing ligt dan niet bij het beperkenn van de toegang tot de rechter, maar bij het invoeren van strengere eisen ten
aanzienn van de beoordeling door de rechter van het geschil ten gronde (zie paragraaff 4.5.1}.
Hett rapport 'Bestuur in geding1 noemt de actio popularis een verouderde vorm
vann inspraak die ertoe leidt, dat bezwaar en beroep openstaan voor personen en
organisatiess die geen belanghebbenden zijn bij een besluit. Inspraakmogelijkhedenn in de Wet Ruimtelijke Ordening en de beroepsmogelijkheden van de Awb
zoudenn volgens de auteurs van dat rapport zonder een grondige bezinning aan
elkaarr zijn gekoppeld. De actio popularis dient volgens hen daarom geschrapt te
worden.. De mogelijkheid van bezwaar en beroep zou beperkt moeten blijven tot
belanghebbenden.. Hetzelfde geldt volgens hen voor het milieurecht.4 7
Err bestaan echter goede argumenten voor het handhaven van de actio popularis
inn het ruimtelijke-ordeningsrecht en het milieurecht. Deze zijn deels normatief
enn deels pragmatisch van aard. De normatieve argumentatie valt in verband te
brengenn met de rechtsbeschermingfunctie van rechtspraak.4
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De Gier & Robbe (1999a), p. 606.
Van Kemenade e.a. (1997), p. 26 - 29.
Van Kemenade e.a. (1997), p. 59.
De Minister van VROM wil de actio popularis behouden; zie Kamerstukken II, 2000 - 2001,
277 664, nr. 3 (vermeld in BA september 2001, p. 13).
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Natuurr en milieu werden hiervoor aangeduid als waarden, dat wil zeggen als
belangenn die een ieder aangaan. Hetzelfde zou wellicht kunnen worden gezegd
vann de ruimtelijke ordening. Gelet op ontwikkelingen in het communautaire
rechtt lijkt de 'aanspraak' op behoud van natuur en milieu zich te ontwikkelen tot
eenn soort van fundamenteel recht van een ieder. 409 Blijkens verscheidene Europesee richtlijnen heeft een ieder immers het recht om in rechte op te komen ten
aanzienn van bepaalde aspecten van het behoud van het milieu. Een ieder heeft in
iederr geval recht op müieu-informatie. 47 ° Voorts wordt een ieder geacht aanspraakk te kunnen maken op toegang tot de rechter, als het gaat om het in acht
nemenn van minimumnormen inzake de milieukwaliteit, waarbij bijvoorbeeld valt
tee denken aan de luchtkwaliteit. Het komt er dus op neer, dat in feite een ieder
mett betrekking tot deze kwesties uit hoofde van het communautaire recht als een
subjectieff gerechtigde geldt.471 De Nederlandse Staat is gehouden om met betrekkingg tot de voormelde kwesties de actio popularis in ieder geval 'feitelijk' te handhaven.. De Staat kan dat doen door de bestaande regelgeving ongewijzigd te laten,
off door het begrip belanghebbende zo uit te leggen dat een ieder daaronder valt.
Bovendienn zou men zich kunnen afvragen wat het praktisch gezien oplevert, als
menn de actio popularis afschaft. In de praktijk blijkt, dat deze actio niet leidt tot
extraa procedures en tot extra argumenten die in de procedure worden gebracht.
Zowell in kwantitatieve zin als in kwalitatieve zin blijkt de actio popularis in
geringee mate van invloed te zijn op beroepsprocedures. De meeste personen die
eenn geschil over een bestemmingsplan aan de rechter voorleggen, zijn belanghebbend.. Utrechts onderzoek heeft dit aangetoond. 472 Op basis van dat onderzoekk is verdedigbaar, dat het probleem dat het rapport 'Bestuur in geding7 aan de
ordee stelt met betrekking tot de actio popularis een non-probleem is.
Praktischh gezien bestaat er dus geen reden om de actio popularis in het bestuursprocesrechtt af te schaffen. Men kan het ook omkeren. Omdat die actio popularis kennelijk geen
'meerwaarde'' heeft in het procesrecht, kan deze net zo goed worden afgeschaft.
Hett afschaffen zou tot gevolg kunnen hebben dat meer procedures worden
gevoerdd over het belanghebbendenbegrip.
Afschaffenn van de bestaande actio popularis zal bovendien waarschijnlijk niet tot een (aanmerkelijke)) beperking van de mogelijkheden van beroep leiden, omdat zij die nu op grond
vann de actio popularis in het ruimtelijke-ordeningsrecht en het milieurecht kunnen procederen,, zich immers ook toegang tot de rechter kunnen verschaffen door het (tijdig) oprichtenn van een stichting met de juiste doelstellingen.473
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Vgl. Van Wijmen (1994), p. 239: hij is van mening, dat in principe elke burgerr zijn subjectief
rechtt op een schoon milieu geldend zou moeten kunnen maken.
Backes (1999), p. 119; vgl. Jans (1993), p. 202.
De Gier & Robbe (1999a), p. 607 - 610.
De Gier & Robbe (1999a en 1999b); Van Buuren e.a. (1999), p. 91.
Vgl. L.J.A. Damen in zijn noot onder ABRvS 11 mei 2000, AB 2000,480.
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Dee conclusie dat van de bestaande actio popularis geen aanzuigende werking uitgaat,, valt wellicht ten aanzien van het milieurecht en het ruimtelijke-ordeningsrechtt te trekken. Die conclusie gaat echter niet zonder meer op voor andere
rechtsgebieden.. Voor het ruimtelijke-ordeningsrecht en het milieurecht geldt
immerss dat besluiten die daarop betrekking hebben een ruime tot zeer ruime
reikwijdtee hebben. Zij hebben veelal gevolgen voor grote groepen personen.
Iemandd geldt al gauw als een belanghebbende binnen die rechtsgebieden. Besluitenn die betrekking hebben op andere rechtsgebieden hebben daarentegen over
hett algemeen een veel beperktere reikwijdte. De kring van belanghebbenden zal
bijj die besluiten dan ook veelal veel kleiner zijn dan bij besluiten die vallen onder
dee twee genoemde rechtsgebieden.
Gelett op het voorafgaande is het niet nodig en ook onwenselijk om de actio populariss in het ruimtelijke-ordeningsrecht en milieurecht af te schaffen.474
4-5-34-5-3 Algemeen-belangacties van rechtspersonen
Takk verwerpt de mogelijkheid dat rechtspersonen in rechte voor ideële belangen
kunnenn opkomen. Het middel van de ideële actie voor een rechter zou men volgenss hem moeten diskwalificeren als een oneigenlijke remedie voor het falen van
dee volksvertegenwoordiging en het bestuur. In de bestuursrechtelijke rechtspraak
iss volgens hem immers alleen ruimte voor rechtens te beschermen belangen.
Ideëlee belangen behoren daartoe niet.475
Zijnss inziens is er overigens wel plaats voor een bundeling van zakelijke
actiess in de vorm van een collectieve actie. Dat is wenselijk uit oogpunt van proceseconomie. .
Indienn men onder rechtsbescherming verstaat de bescherming van zakelijke
belangenn die aan bepaalde personen toekomen, lijkt het standpunt van Tak juist.
Tegenn de stelling van Tak valt in te brengen dat maatschappelijk erkend is, dat
rechtspersonenn een belangrijke rol vervullen in en buiten rechte wat betreft de
behartigingg van 'belangen' die een ieder of althans een grote groep van personen
aangaat,, maar die niet individualiseerbaar zijn. Men beschouwt de behartiging
vann algemene belangen over het algemeen niet als een exclusieve overheidstaak,
zekerr niet voor zover het milieu in het geding is.
Rechtspersonenn die opkomen voor het milieu, worden veelal door overheden als
eenn volwaardige gesprekspartner beschouwd. Hun inbreng in en buiten rechte in
hett milieurecht en de ruimtelijke ordening blijkt frequent tot wijziging van
besluitenn te leiden en volgens betrokken ambtenaren bij te dragen aan verbeteringring van de kwaliteit van de besluitvorming.476 De mogelijkheid van beroep op
dee rechter fungeert daarbij als een belangrijk middel voor deze rechtspersonen
474..
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De Minister van VROM is voorstander van het handhaven van de actio popularis; Kamerstukkenn II, 2000 - 2001,27 664, nr. 3, p. 9.
Tak (1990), p. 136.
De Gier & Robbe (1999a), p. 611; De Gier & Robbe (1999b), p. 642.
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omm voor die 'waarde' op te komen. Het is immers twijfelachtig of deze rechtspersonenn ooit door overheden als een belangrijke gesprekspartner zouden zijn
erkend,, als zij niet over rechtsmiddelen hadden beschikt om op te komen voor
waardenn zoals natuur en milieu.
Rechtspersonenn die opkomen voor waarden kunnen veelal een goed tegenwicht
vormenn jegens overheden, vanwege de middelen en kennis waarover zij beschikken,, en daarmee overheden 'op het rechte spoor houden' als dat nodig blijkt. De
mogelijkheidd van beroep op de rechter lijkt daarbij voor deze organisaties een
onontbeerlijkk instrument.
Mett het oog daarop dient men zich drie keer te bedenken alvorens men rechtspersonenn de mogelijkheid ontneemt om in rechte op te komen voor waarden. Dit
standpuntt is niet zozeer ingegeven vanuit rechtsbeschermingsperspectief, maar
veeleerr door de gedachte dat het wenselijk is, dat ook andere organisaties dan
overhedenn zich op effectieve wijze kunnen inzetten voor de voormelde waarden.
4.5.44.5.4 Rechtsbescherming voor bestuursorganen
Bestuursorganenn kunnen aanspraak maken op rechtsbescherming net als andere
organisatiess van wie het functioneren door het recht wordt geregeld. Het is niet
juistt om bij rechtsbescherming alleen maar aan de bescherming van de rechtspositiee van individuen en particuliere organisaties te denken.
Vann belang is dat overheden uit vele (deel) overheden bestaan, die zelfstandigg functioneren en blijkens de bevoegdhedenverdeling waarin het staatsrecht en
hett bestuursrecht voorzien, eigen verantwoordelijkheden dragen. Deze verschillendee (deel)overheden nemen jegens elkaar uiteenlopende rechtsposities in, die
onderr omstandigheden 'rechtsbescherming1 behoeven. Overheden verschillen
daarinn niet van andere organisaties. Het is bovendien algemeen aanvaard dat
relatiess tussen overheden door rechtsregels worden beheerst. Hieruit valt een
erkenningg van bestuursorganen als 'personen' met een rechtspositie af te leiden.
Inn de literatuur treft men de opvatting aan, dat bestuursorganen bij bestuursgeschillen
meerr gebruik zouden kunnen maken van alternatieve wegen voor het oplossen van die
conflicten,, tenminste voor zover het conflicten betreft die zich uitsluitend tussen overhedenn kunnen voordoen (zuivere bestuursgeschillen).477 Daarbij valt te denken aan een soort
vann arbitrage, bindend advies of aan mediation. Dat wil overigens nog niet zeggen dat
bestuursorganenn om die reden van de kring van beroepsgerechtigden dienen te worden
uitgesloten.477 Wat voor deze alternatieven zou pleiten, is dat die conflicten veelal door
anderee discussiepunten, meer politiek en beleidsmatig van aard dan rechtsvragen, worden
beheerst.. Voorts is van belang dat die conflicten betrekking hebben op duurzame relaties,
477..
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Van der Vlies, Widdershoven e.a. (1999), p. 201 e.v.
De Minister van Binnenlandse Zaken staat niet negatief tegenover het idee om wettelijk vast
tee leggen, dat bestuursorganen in geval van een zuiver bestuursgesch.il alleen dan gerechtigd
zijnn om beroep in te stellen bij de bestuursrechter, als zij eerst een poging tot mediation hebbenn gedaan. Zie Verslag van 23 november 2000 van het overleg over de notitie bestuursgeschillenn (Kamerstukken II, 2000 - 2001, 27 286, nr. 2 en 27 461, nr. 1).
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diee ten gevolge van een rechterlijke procedure onder druk zouden kunnen komen te staan.
Dezee argumenten voor alternatieve methoden van conflictbeslechting lijken legitiem. Als
anderee discussiepunten dan rechtsvragen relevant zijn voor het oplossen van een conflict,
zall dat conflict zich immers veelal niet daadwerkelijk uit de wereld laten helpen, doordat
eenn rechter een rechtsoordeel geeft. Dat geldt echter niet alleen voor bestuursgeschillen.
Voorr vele andere geschillen geldt immers hetzelfde. Zie daarvoor verder hoofdstuk 9.
4.66

T E N SLOTTE

Dee kring van beroepsgerechtigden komt naar geldend recht niet overeen rnet de
groepp van personen die rechtsbescherming behoeven. De kring van beroepsgerechtigdenn is veelal ruimer dan deze groep van personen. Daardoor lijkt het
bestuursrechtt zo op het eerste gezicht wat betreft de kring van beroepsgerechtigdenn niet te voldoen aan de eis van efficiëntie. Rechtspraak lijkt immers te worden
ingezett mede met het oog op een ander doel dan het verlenen van rechtsbescherming. .
Dezee discrepantie komt voort uit het feit, dat voor het toepassen van artikel
8:11 Awb juncto artikel 1:2 Awb niet ter zake doet of het belang van de beroepsgerechtigdee bescherming vindt in het door de bestuursrechter toe te passen materiëlee bestuursrecht. Dit belang hoeft niet een rechtens erkend belang te zijn. De
relativiteitsleerr is dus niet van toepassing op de ontvankelijkheidsvraag. Gelet op
dee inrichting van de rechtspraak ligt een toepassing van die leer in relatie tot de
ontvankelijkheidsvraagg ook niet in de rede, want het invoeren daarvan zal geen
goedee oplossing brengen voor het probleem, dat de rechtspraak nu soms haar
doell van het bieden van rechtsbescherming voorbij schiet. Die kwestie heeft
immerss niet zozeer te maken met het feit, dat te veel personen tot het proces wordenn toegelaten, maar hangt veeleer samen met het feit, dat de rechter bij de
beoordelingg rechtsregels betrekt die de belanghebbende niet beogen te beschermen.^^
Bijj een strikte en consequente invulling van de rechtsbeschermingfunctie zou de rechter
hethet beroep van een appellant slechts gegrond mogen verklaren voor zover de appellant met
success een beroep kan doen op een rechtens erkend belang. Alleen als een zwaarwegend
algemeenn belang zich tegen deze beperking van de grondslag van de rechterlijke uitspraak
verzet,, is een uitzondering op dit principe gerechtvaardigd.
Hett is bovendien onwenselijk om de actio popularis in de ruimtelijke ordening
enn het milieurecht af te schaffen. Daartegen verzetten zich zowel overwegingen
ontleendd aan de rechtsbeschermingfunctie als overwegingen van meer praktische
aard.. Argumenten tegen deze beperking zijn te ontlenen aan ontwikkelingen in
hett communautaire recht. Op grond daarvan kan een ieder aanspraak maken op
behoudd van natuur en milieu.
479..

De Commissie Evaluatie Awb II doet in haar rapport 'slechts' de aanbeveling om nader
onderzoekk te doen naar de invulling van het belanghebbendebegrip, gelet op het feit dat men
zichh kan afvragen of niet soms een enigszins oneigenlijk gebruik van de beroepsprocedure
wordtt gemaakt Dat wordt in de hand gewerkt door het ontbreken van een Schutznorm; zie
Verslagg van de Commissie Evaluatie Awb II, p. 18 en 19.
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Gelett op het feit dat ook tussen bestuursorganen een rechtsbetrekking kan
bestaan,, maken ook deze aanspraak op rechtsbescherming. Ook voor rechtspersonenn geldt, dat zij aanspraak kunnen maken op rechtsbescherming van het algemenee of collectieve belang waarvoor zij opkomen. Dat recht dient eveneens
gehandhaafdd te blijven, in dit geval niet zozeer op grond van overwegingen van
rechtsbeschermingg doch veeleer op grond van pragmatische overwegingen. Het
iss wenselijk, dat ook andere organisaties dan overheden voor algemene waarden
kunnenn opkomen. Deze zijn immers veel effectiever door rechtspersonen in
rechtee te behartigen dan door individuen. Het recht van beroep van die organisatiess is daarbij een belangrijk instrument. Wat voor de handhaving van dat recht
bovendienn pleit, is, dat (ook) van overheidswege de inbreng van deze rechtspersonenn in en buiten rechte veelal als een belangrijke bijdrage wordt beschouwd voor
dee kwaliteit van besluitvorming. De kans is groot, dat men met het beperken van
hunn beroepsrecht, zo gezegd het kind met het badwater weggooit.
Hett komt erop neer, dat de rechter ruimhartig behoort te zijn bij de poort, maar
strengg bij de beoordeling van het geschil ten gronde. In de hoofdstukken 2 en 3
kwamm aan de orde dat een ruimhartige benadering wenselijk is, wat betreft de
formuleringg van het object van het geschil. In dit hoofdstuk kwam aan bod dat
eenn ruimhartige benadering wenselijk is wat betreft het bepalen van de kring van
beroepsgerechtigden.. Uit oogpunt van rechtsbescherming zou die kring van
beroepsgerechtigdenn zelfs ruimer getrokken behoren te worden dan deze nu is.
Ookk personen met een afgeleid belang zouden toegang tot de rechter behoren te
krijgen,, mits dat belang voldoet aan de overige eisen die de jurisprudentie aan
eenn belanghebbende stelt.
Dee vrees dat deze uitbreiding tot een te grote toeloop op de rechter leidt, lijkt gerechtvaardigd.. Indien de poort naar de bestuursrechter wagenwijd wordt opgezet, en daar pleit ik
voor,, zou dit als negatief bijeffect kunnen hebben, dat onnodig beslag wordt gelegd op
middelenn van rechtspraak en zelfs wellicht tot toename van 'misbruik van procesrecht'. De
middelenn van rechtspraak zijn schaars. Rechtspraak kost de Staat en daarmee de belastingbetalerr veel geld. Er is bovendien eerder een tekort aan rechters dan een overschot. Ook dat
verzett zich ertegen dat men zich te gemakkelijk tot de rechter wendt.
Nodelooss procederen valt tegen te gaan, maar niet door de poort slechts op een
kierr te zetten. Wenselijk is dat van bovenaf, door beleidsmakers en rechters,
wordtt gestimuleerd dat zij die een conflict hebben zoveel mogelijk naar een
oplossingg daarvan zoeken buiten het gerecht. Tijdig dient te worden geselecteerd
welkee geschillen zich bij voorkeur langs andere weg dan die van rechtspraak laten
oplossen.. Hier is ook een taak voor advocaten weggelegd. Voorts is het wenselijk
omm nader te onderzoeken of op nodeloos rechtsmiddelen aanwenden een sanctie
behoortt te worden gesteld om de voormelde stimulering van alternatieve wegen
vann conflictbeslechting kracht bij te zetten. Heden kan de rechter rechtspersonen
inn geval van misbruik van procesrecht in de proceskosten veroordelen.4 ° Dit
gebeurtt echter zelden en alleen als op het moment dat deze beroep instelt evident
480..

Vz. ABRvS 13 september 1999, JB 1999,268 (misbruik van procesrecht).
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is,, dat de rechter dat zal verwerpen of als dat beroep anderszins volstrekt kansloos
is.** *
Opmerkelijkk is in dit verband het voorstel van de Vice-President van de Raad van State in
zijnn brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken van augustus 2000, dat inhoudt, dat de
bestuursrechterr in hoger beroep ook ten aanzien van particuliere personen een proceskostenveroordelingg moet kunnen uitspreken. Daarmee zou men de lust tot procederen kunnenn temperen.4,82
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ABRvS 28 oktober 1999, Gst. 2000 (7119) nr. 6, m.n. C.P. J. Goorden.
Ontleend aan BA april 2001, p. 12.
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5.11

De beoordeling van het geschil

INLEIDING

Dee mate waarin rechtspraak voorziet in de behoefte van rechtzoekende valt en
staatt met de wijze waarop de rechter het geschil uiteindelijk beoordeelt (zie voor
diee behoefte paragraaf I.I.I). De rechtzoekende zal over het algemeen behoefte
hebbenn aan een rechterlijke uitspraak die hem duidelijk en zo volledig mogelijk
aangeeftt wat zijn rechten en plichten zijn, hem zo min confronteert met (zijns
inzienss overbodige) 'procesformaliteiten' en langslepende procedures. Bovendien
heeftt hij veelal behoefte aan een rechterlijke uitspraak die zijn geschil definitief
dee wereld uithelpt.
Dee beoordeling van de rechter van zijn geschil behoort, gelet op die
behoefte,, zoveel mogelijk 'ter zake' te zijn (efficiëntie van rechtspraak). Daarmee
wordtt bedoeld dat de beoordeling van de rechter zich in principe dient te beperkenn tot de vraag of de belanghebbende op grond van het recht kan krijgen wat hij
verlangt.. Al het andere is (voor hem) niet van belang. Als de belanghebbende
slechtss een schadevergoeding wenst, is het bijvoorbeeld weinig efficiënt als de
rechterr beoordeelt of het schadeveroorzakende besluit vernietiging behoeft (zie
paragrafenn 1.1.3 en 1.4.5).
Dee beslechting van het geschil door de rechter behoort bovendien de rechtzoekendee zoveel mogelijk zekerheid te geven over zijn rechtspositie en het conflict
zoo goed mogelijk op te lossen (effectiviteit). Met het oog daarop is het wenselijk,
datt de rechter streeft naar definitieve beslechting van het rechtsgeschil (zie paragraaff 1.4.4). Zo'n rechterlijke uitspraak valt uit een oogpunt van rechtszekerheid
enn effectiviteit immers te verkiezen boven de situatie dat het bestuursorgaan na
dee rechterlijke uitspraak opnieuw een besluit moet nemen. Een eindbeslissing
vergtt een rechterlijke beoordeling van het geschil op basis van materiële toetsingscriteria.. De rechter behoort daarom zoveel mogelijk het geschil op grond
vann materiële criteria te beoordelen.
Dee rechtszekerheid is bovendien over het algemeen groter wanneer de rechter
eenn toetsing ex nunc - naar de meest actuele stand van zaken - verricht dan wanneerr hij ex rune toetst. Ook uit oogpunt van effectiviteit van rechtspraak is een ex
nunctoetsingg wenselijk. Een ex tunctoetsing maakt immers dat een rechter
'bezwaarlijk'' het geschil definitief kan beslechten, omdat relevante omstandighedenn sinds het besluit is genomen kunnen zijn gewijzigd.4 3
Dee rechtelijke toetsing is nu veelal ex tune, wat inhoudt dat de rechter zijn beoordeling van
hethet rechtsgeschil baseert op de feiten, omstandigheden en (veelal) de rechtsregels die

483..

Polak (2000a), p. 9 en 14.
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bestondenn op het moment dat het in rechte bestreden besluit werd genomen.4 4 Dat is
inherentt aan de wijze waarop het proces volgens de wet is ingericht. De beoordeling van de
rechtmatigheidd van het besluit waartegen het beroep is ingesteld, staat centraal. Vanuit een
oogpuntt van rechtsbescherming, de primaire taak van de rechter, valt er veel op die inrichtingg aan te merken. Centraal behoort te staan welke bestuursrechtelijke verbintenis tussen
partijenn bestaat en op welk besluit de belanghebbende uit hoofde daarvan aanspraak kan
maken.. Deze problematiek is aan de orde gesteld in de hoofdstukken 2 en 3. Verder komt
dee toetsing ex tune aan de orde in het volgende hoofdstuk.
Dee rechtzoekende heeft echter vaak behoefte aan meer. Hij wil niet alleen vastgesteldd zien wat zijn rechten zijn, maar verlangt daarnaast, of veelal in de eerste
plaats,, dat een gerechtelijke uitspraak zijn conflict ook daadwerkelijk oplost. Een
geschillenbehandelaarr - men zou de rechter als zodanig kunnen beschouwen zall om die oplossing te kunnen brengen, zich veelal moeten verdiepen in de achtergrondenn van het aan hem gepresenteerde geschil en met name in de vraag
welkee belangen partijen hebben en waar sprake is van een belangentegenstelling.
Vaakk is de belanghebbende van oordeel, dat het bestuursorgaan ten onrechte zijn
belangg niet in zijn besluit heeft betrokken, of daaraan ten onrechte onvoldoende
gewichtt heeft toegekend, of dat het bestuursorgaan het algemeen belang had
kunnenn dienen op een manier die in mindere mate ten koste gaat van zijn
belang. .
Ditt hoofdstuk stelt aan de orde in hoeverre de beoordeling van het geschil door de
rechterr voldoende beantwoordt aan de hiervoor geformuleerde eisen. Blijkt dat
niett het geval, dan wordt nagegaan of andere in paragraaf 1.4 besproken randvoorwaardenn de wijze waarop de rechter zijn taak uitoefent, kunnen rechtvaardigen. .
Diee bespreking beperkt zich tot onderwerpen waarbij met name punten
naarr voren komen die betrekking hebben op de vraag of de rechterlijke beoordelingg wel voldoende toegemoet komt aan de behoefte, dat de rechter het geschil
beoordeeltt op grond van materiële criteria, streeft naar daadwerkelijke conflictoplossingg met het oog op de relevante belangen en dat rechtspraak leidt tot een
eindbeslissing. .
Alleenn de kwestie van de ex tunctoetsing blijft in dit hoofdstuk buiten beschouwing.. Deze komt elders aanbod.
5.22

D E TOEPASSING VAN DE LEER VAN DE FORMELE RECHTSKRACHT

Inn paragraaf 1.1.3 is het voorbeeld gegeven van een geschil waarin eiser slechts
schadevergoedingg verlangt van de overheid, omdat ten onrechte zijn standplaatsvergunningg is ingetrokken. Daarbij is uitgegaan van de casus dat het intrekkingsbesluitt op zichzelf genomen onrechtmatig is (afgezien van de kwestie of de
geadresseerdee daarvan wegens die intrekking op schadevergoeding aanspraak
kann maken). Die standplaatsvergunning zelf wenste hij niet meer, omdat hij
484..

Tweede Kamer II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 36; Polak (2000a), p. 9, 14 en 15.
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inmiddelss inkomsten verwerft uit hoofde van ander werk. Naar huidig recht zal
hijj toch in beroep moeten gaan van het besluit waarbij het bestuursorgaan zijn
vergunningg heeft ingetrokken. In feite moet hij dus een geschil aan de rechter
voorleggenn met als inzet, dat hem een recht wordt toegekend dat hij niet meer
wenst.. Daartoe is hij genoodzaakt op grond van de rechtspraak die vasthoudt aan
dee leer van de formele rechtskracht, die ook door de bestuursrechter wordt toegepast.48? ?
Volgenss de leer van de formele rechtskracht dient de rechter immers de intrekkingg van deze vergunning als rechtsgeldig te beoordelen, als de belanghebbende
niett tijdig, dat wil zeggen binnen zes weken, daartegen bezwaar of beroep heeft
aangetekend.. Dat besluit geldt dan als rechtmatig, zelfs indien op grond van
jurisprudentiee duidelijk is, dat het zou zijn vernietigd, ingeval de belanghebbendee tijdig bezwaar of beroep zou hebben aangetekend. 486 De rechter gaat dan
inn beginsel uit van de rechtmatigheid van het schadeveroorzakende besluit, ook
inn geval van een schadeveroorzakende fictieve weigering om een besluit te
nemen. 44 7 Het gevolg daarvan is, dat deze persoon geen aanspraak meer kan
makenn op schadevergoeding wegens het onrechtmatig intrekken van die vergunning,, als hij niet tijdig het schadeveroorzakende besluit in rechte heeft bestreden.
Dee leer van de formele rechtskracht geldt niet alleen ten aanzien van de geadresseerde van
hethet desbetreffende besluit, maar jegens iedere belanghebbende die daartegen bij de
bestuursrechterr had kunnen opkomen.488 Dat is gelet op de rechtszekerheidsgedachte die
aann deze leer ten grondslag ligt, legitiem. Alleen degene die geen toegang tot de bestuursrechterr heeft gehad, kan wellicht nog met succes bij de civiele rechter een onrechtmatigedaadsactiee tegen dat besluit instellen.489 Daarbij valt te denken aan personen met een
afgeleidd belang, bijvoorbeeld aan de werknemers van een stichting op wiens subsidie is
gekort.. Dit is overigens nog geen uitgemaakte zaak.
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ABRvS 11 november 1999, JB 2000, nr. 7 m.n. R.J.N. Schlössels; Vz. ABRvS 21 maart 2000,
ABB 2000, 279, m.n. G.T.J.M. Jurgens.
Vgl.. Schueler (2002) voor de relatie tussen deze leer en (on)zuivere schadebesluiten, i.h.b.
p.. 97 en 109.
CRvB 15 september 1994, JB 1994,265, m.n. E.C.H, van der Linden: ook de feiten en omstandighedenn die uitdrukkelijk ten grondslag zijn gelegd aan een niet aangevochten besluit, moetenn als vaststaand worden beschouwd zolang het om dezelfde partijen, feiten en
omstandighedenn gaat; ABRvS 6 september 1999, nr. H 01.98.0492, BA oktober 1999, p. 25;
CRvBB 13 maart 1997, TAR 1997,84.
ABRvS 3 juni 1999, JB 1999, 167, m.n. E.C.H, van der Linden; Schueler (1997), p. 52: de
CRvBB maakt een uitzondering op de leer van formele rechtskracht, indien het schadeveroorzakendee besluit volstrekt onhoudbaar is.
HR 8 september 1997, NJ1997,159, m.n. M. Scheltema {Utrecht - Budinovski).
Aldus Scheltema in zijn noot bij het hiervoor vermelde arrest. Hij verwijst naar het Montenegro-arrest,, HR 20 november 1987, NJ 1988, 843, m.n. M. Scheltema. Het arrest HR 27 mei
1994,, NJ 1997,158, m.n. M. Scheltema wijst overigens in een andere richting. In het Montenegro-arrestt ging het om iemand met een afgeleid belang. In het laatstgenoemde geval ging
hett om een ander soort geval, namelijk om iemand die een vordering van de belastingplichtigee had overgenomen.
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Opp grond van artikel 6:12 Awb geldt overigens geen termijn, indien het bezwaar of beroep
iss gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit. De belanghebbende mag in dat geval
echterr niet onredelijk laat bezwaar of beroep hebben aangetekend. Uit oogpunt van rechtszekerheidd bestaat in dat geval ook geen behoefte aan een termijn, omdat wat betreft de
rechtspositiess van de belanghebbenden sprake is van een status quo en het nalatige
bestuursorgaann niet of nauwelijks bescherming verdient. De leer van de formele rechtskrachtt is in dat geval dan ook niet aan de orde.
Daarnaastt heeft de leer van de formele rechtskracht ook nog een andere functie dan de
voormelde.. Deze leer dient mede de doelmatige verdeling van de taken tussen de civiele en
dee bestuursrechter. De gedachte die aan deze overweging ten grondslag ligt, is dat de
beantwoordingg van bestuursrechtelijke vragen primair tot de taak van de bestuursrechter
behoort.4900 De betekenis van de leer van de formele rechtskracht heeft inmiddels voor de
civielee rechtspraak aan betekenis ingeboet ten gevolge van de hiervoor omschreven ontwikkelingenn in de jurisprudentie van de bestuursrechter over zuivere schadebesluiten.
Zoalss gezegd leidt het toepassen van de leer van de formele rechtskracht soms tot
eenn situatie waarin de rechtzoekende rechten moet gaan claimen die hij niet
wenst,, of waarin hij - als hij dat nalaat - met lege handen komt te staan. De
rechtsbeschermingfunctiee wordt in zo'n geval niet adequaat gediend. De vraag is
off dit wellicht valt te rechtvaardigen op grond van de andere randvoorwaarden die
voorr rechtspraak gelden. In dit verband is vooral de rechtszekerheid van belang.
Dezee vormt immers de ratio van de leer van de formele rechtskracht.
Diee ratio is beschreven in paragraaf 3.1.3. Deze houdt, kortgezegd, in het
biedenn van voldoende rechtszekerheid aan het bestuursorgaan dat het schadeveroorzakendee besluit heeft genomen en uitgevoerd, en aan andere belanghebbenden. .
Diee ratio behoort naar mijn oordeel geen toepassing te vinden bij geschillenn over zuivere schadebesluiten die onder de competentie van de bestuursrechterr vallen. Aan de voormelde rechtszekerheidsargumenten komt daarvoor
immerss onvoldoende gewicht toe. 491 In dit verband is van belang, dat een geschil
overr zuivere schadebesluiten slechts een tweepartijenconflict betreft. De rechtszekerheidd van derde-belanghebbenden is daardoor niet in het geding. Ook wat
betreftt de positie van het bestuursorgaan kan de rechtszekerheid het toepassen
vann die leer niet rechtvaardigen.
InIn dit verband is het van belang om een onderscheid te maken tussen de situatie dat een
schadeveroorzakendd besluit op zichzelf genomen rechtmatig is, maar het rechtens onjuist
iss om de last om de schade te dragen te leggen bij de gelaedeerde, en de situatie dat het
schadeveroorzakendee besluit 'echt' onrechtmatig is. 492 Een voorbeeld van de eerste kwestiee biedt het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 1991 (Varkensmester).493 Van een
490..
491..

492..
493..

HR 31 mei 1991, AB 1992, 290, m.n. F.H. van den Burg, NJ1993, 112, m.n. C.J.H. Brunner;
Mokk & Tjittes (1995), p. 383 - 404.
B.J. Schueler in zijn noot bij Pres. Rb. Amsterdam 22 augustus 1996, AB 1996, 508; Roozendaall (1998), p. 272 en 273; Van Male (1999), p. 158; Van Ravels (1999b), p. 272; Van Male
(1999),, p. 158.
Schueler (2002), in het bijzonder p. 97 - 99,102 en 103,194; Van Manen (2002).
NJ 1992, 638, AB 1991, 241, m.n. F.H. van den Burg.

D EE BEOORDELING VAN HET GESCHIL

153

'echff onrechtmatig besluit is bijvoorbeeld sprake als het bestuursorgaan in strijd met een
wettelijkk voorschrift een bepaalde weigeringsgrond heeft gehanteerd. Overheidsaansprakelijkheidd kan in geval van een rechtmatig schadeveroorzakend besluit onder omstandighedenn (bij wijze van uitzondering) uit hoofde van de wet en of op grond van het beginsel van
égalitéé devant les charges publiques worden aangenomen. Schueler noemt daarnaast als
eventuelee grondslag het rechtszekerheidsbeginsel of het vertrouwensbeginsel.494 Heden
zall de gelaedeerde zich echter veelal genoodzaakt zien om het rechtmatige schadeveroorzakendee besluit bij de rechter aan te vechten, als een uitdrukkelijke wettelijke grondslag
voorr bestuurscompensatie ontbreekt om de schade op de overheid te kunnen verhalen. De
belangrijkstee grond die hij dan aanvoert, is, dat het schadeveroorzakende besluit onrechtmatigg is wegens het uitblijven van nadeelcompensatie. Als zijn beroep gegrond blijkt te
zijn,, zal het 'rechtmatige' besluit worden vernietigd. Hij kan er dan voor kiezen om direct
opp grond van artikel 873 Awb de rechter te verzoeken het bestuursorgaan te veroordelen
tott het betalen van de schadevergoeding. Hij kan eventueel ook later afzonderlijk een verzoekk indienen bij het bestuursorgaan tot het vergoeden van de schade (verzoek tot een zuiverr schadebesluit).
Dee vraag is of een gelaedeerde genoodzaakt is om in beroep te gaan van een 'rechtmatig'
besluitt om de schade die hij door dat besluit heeft geleden, op de overheid te kunnen verhalen.. De jurisprudentie inzake zuivere schadebesluiten lijkt echter de weg vrij te hebben
gemaaktt voor een zelfstandig rechtsmiddel om nadeelcompensatie af te dwingen.495 Dat
zouu kunnen worden afgeleid uit het feit dat de rechter in die jurisprudentie uitdrukkelijk
alss grondslag voor nadeelcompensatie het égalité-beginsel noemt (paragraaf 2.3.3). Indien
dezee bevinding juist is, is het niet meer nodig om eerst de rechtmatigheid van het schadeveroorzakendee besluit aan te vechten. De gelaedeerde kan dan volstaan met het indienen
vann een verzoek tot schadevergoeding (nadeelcompensatie). Als het bestuursorgaan dat
afwijst,, kan hij vervolgens de vraag of nadeelcompensatie had behoren plaats te vinden, aan
dee rechter voorleggen. Schueler pleit voor een duidelijk loskoppelen van onzuivere schadebesluitenn en zuivere schadebesluiten met betrekking tot nadeelcompensatie (schadevergoedingg bij rechtmatige overheidsdaad), zodat duidelijk wordt dat gelaedeerden
(inderdaad)) niet genoodzaakt zijn om een vernietigingsberoep in te stellen tegen het desbetreffendee 'rechtmatige' besluit dat de schade heeft veroorzaakt.
Datt loskoppelen is mijns inziens uit oogpunt van efficiëntie ook wenselijk ingeval het
schadeveroorzakendee besluit onrechtmatig is. Aanvullende argumenten daarvoor lijken
veell op de argumenten voor een verzelfstandiging van het zuivere schadebesluit die zien
opp nadeelcompensatie. Deze zijn, dat oneigenlijk gebruik van het vernietigingsberoep
daarmeee valt te voorkomen en dat schade soms pas geruime tijd nadat het schadeveroorzakendee besluit is genomen, zichtbaar wordt
Dee leer van de formele rechtskracht behoort alleen aan de orde te komen in een
proceduree waarin (in feite) de vraag centraal staat of dat besluit ongedaan moet
wordenn gemaakt en/of uitgevoerd mag worden. De rechtszekerheid vergt, dat het
bestuursorgaann op niet al te lange termijn ervan uit behoort te kunnen gaan, dat
hett tot uitvoering van het besluit kan overgaan zonder het risico te lopen, dat de
rechtsgrondd aan die uitvoering komt te ontvallen. Bij een geschil over de schade
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Schueler (2002), hoofdstuk 3.
Zie voor die jurisprudentie par. 2.3.3.
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diee door dat besluit is veroorzaakt, gaat het echter alleen o m een financieel belang
vann de desbetreffende overheid. 4 9
Alss het schadeveroorzakende besluit echter alleen betrekking heeft op de betaling van een
geldsom,, bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie, behoort de leer van de formele rechtskrachtt wel weer toepassing te vinden inzake het desbetreffende zuivere schadebesluit. Het
gaatt dan om een zuiver schadebesluit dat betrekking heeft op de schade die is veroorzaakt
doorr de desbetreffende financiële beschikking. In feite komt een verzoek om een zuiver
schadebesluitt in dit geval neer op een herhaald verzoek aan het bestuursorgaan tot de betalingg van een geldsom. 497 Reden voor toepassing van de leer van de formele rechtskracht
behoortt dan te zijn dat in feite sprake is van een herhaling van zetten; het eerste besluit en
hett tweede besluit gaan over hetzelfde. De rechter behoort het beroep dan ongegrond te
verklaren,, tenzij sprake is van nova. 49
Hett toepassen van de leer van de formele rechtskracht in een geschil over een
zuiverr schadebesluit biedt aan overheden een bescherming die burgers niet
ondervinden.. Burgers k u n n e n i m m e r s nog jaren nadat de onrechtmatige daad
heeftt plaatsgevonden, op grond daarvan tot het betalen van een schadevergoeding
veroordeeldd worden zonder dat voorheen de onrechtmatigheid van h u n handelen
inn rechte is vastgesteld. Men zou als a r g u m e n t voor handhaving van deze leer
k u n n e nn inbrengen dat, indien overheden nog gedurende jaren aansprakelijk
k u n n e nn worden gesteld voor h u n schadeveroorzakende besluiten, dit frustrerend
werktt voor de uitvoering van h u n publieke taken. Overheden zullen i m m e r s
'risico's'' gaan mijden bij het n e m e n van besluiten vanwege de jarendurende dreigingg van schadeclaims. De verlammende werking die daarvan uitgaat, wordt versterktt door de pseudo-risicoaansprakelijkheid die voor overheden geldt. 4 9 9
Handhavingg van de leer van de formele rechtskracht op grond van deze overwegingg acht ik onjuist. 5 0 0 Het aansprakelijkheidsvraagstuk lijkt volgens het huidige
regimee ten onrechte door middel van het procesrecht opgelost te worden, terwijl
dee oplossing van het voormelde probleem van pseudo-risicoaansprakelijkheid
veeleerr gezocht dient te worden in het materiële bestuursrecht.
Eenn zwaarwegend argument tegen de toepassing van de leer van de formele
rechtskrachtt in geschillen over zuivere schadebesluiten houdt verband m e t de eis
496..
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Toepassing van de leer van de formele rechtskracht in communautaire rechtsgeschillen zou
bovendienn op gespannen voet kunnen staan met de eis van effectieve rechtsbescherming die
hett Europees recht stelt, aldus De Moor-van Vugt (1999), p. 134.
Vgl. art. 4:6 Awb.
Vgl. ABRvS 6 september 1999, AB 1999,430, m.n. M. Schreuder-Vlasblom.
HR 26 september 1986, AB 1987, 70, m.n. F.H. van den Burg, NJ 1987, 253, m.n. M. Scheltemaa (Hoffman - La Roche); HR 31 mei 1991, AB 1992, 290, m.n. F.H. van den Burg, NJ
1993,, 112, m.n. C.J.H. Brunner (Van Gog - Nederweert); of een dergelijke pseudo-risicoaansprakelijkheidd ook geldt indien een onrechtmatig primair besluit is hersteld in bezwaar,
hangtt af van de omstandigheden van het geval. De jurisprudentie hierover is wisselend. Gaat
hett om vergoeding van kosten van rechtsbijstand, dan is de ene rechter veel terughoudender
dann de andere; zie hierover Th.G. Drupsteen in zijn noot bij HR 20 februari 1998, AB 1998,
231. .
Zie voor kritische beschouwingen over de leer van de formele rechtskracht: M. Scheltema in
zijnn noot onder HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723 (Heesch - Van de Akker).
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vann een efficiënte procesvoering. Handhaving van de leer van de formele rechtskrachtt in die geschillen lokt oneigenlijk gebruik uit van het beroep tot vernietigingg van het schadeveroorzakende besluit. Ten gevolge van deze leer is de
gelaedeerdee immers genoodzaakt om een rechtsvordering tot vernietiging van
hett schadeveroorzakende besluit in te stellen om zijn verhaalsrecht veilig te stellen. 5011 Daartoe is hij ook genoodzaakt in het geval dat hij in feite in het geheel
niett de vernietiging van het schadeveroorzakende besluit beoogt. 502
Dee bepleite uitzondering op de leer van de formele rechtskracht inzake schadevergoedingskwestiess betekent overigens niet dat het niet instellen van beroep
tegenn het schadeveroorzakende besluit geen nadelige gevolgen behoort te hebben
voorr de gelaedeerde.5°5 Een belanghebbende die geen beroep tegen het schadeveroorzakendee besluit heeft ingesteld en daardoor meer schade heeft geleden dan
hijj zou hebben geleden indien hij wel (tijdig) tegen het schadeveroorzakende
besluitt in beroep was gegaan, kan in ieder geval geen aanspraak maken op vergoedingg van die 'extra' schade. Deze schade is immers aan zijn eigen schuld te
wijten. 504 4
Voortss zou de vordering tot het vergoeden van schade aan een verjaringstermijnn onderworpen behoren te zijn.5°5
Dee leer van de formele rechtskracht behoort buiten toepassing te blijven, omdat
dee rechtszekerheid onvoldoende grond oplevert voor het toepassen van deze leer
inn situaties dat een zuiver schadebesluit betrekking heeft op schade die door een
eerderr besluit is veroorzaakt, alsmede vanwege het feit dat uit een oogpunt van
efficiëntee rechtspraak behoort te worden vermeden, dat partijen strijden over
rechtenn die de eiser in feite niet wenst te claimen.
5.33

DE EINDBESLISSING

Off de uitspraak van de rechter een eindbeslissing inhoudt over de rechtspositie
vann de belanghebbende, is mede afhankelijk van de door hem toegepaste beoordelingscriteria.. De rechtsnormen waaraan de rechter toetst, kunnen worden
onderscheidenn in formele en materiële normen. Een vernietiging van een besluit
wegenss schending van een formele norm levert over het algemeen geen definitievee beslechting van het geschil op, zodat in dat geval veelal onzekerheid blijft
bestaann over de inhoud van de rechtsbetrekking. In paragraaf 1.1.3 kwam ter
sprakee dat dee bestuursrechter zich regelmatig beperkt tot een vernietiging op for-
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Een eventueel recht op schadevergoeding vertegenwoordigt een procesbelang: ABRvS
233 april 1999, AB 1999,401, m.n. A.A.J. de Gier.
CRvB 20 juli 1993, AB 1994,118, m.n. LJ.M. de Leede; HR 17 november 1989, AB 1990, 81,
m.n.. G.P.Kleijn.
Roozendaal (1998), p. 273 - 286.
Zie artikel 6:101 BW. De regels van het schadevergoedingsrecht in het vermogensrecht wordenn (analoog) ook van toepassing geacht in het bestuursrecht. Zie Schueler (1997), p. 53 - 55;
vgl.. De Moor-van Vugt (1999), p. 135 m.b.t. communautaire rechtsgeschillen.
Van Ravels (1999b), p. 272.
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melee gronden. De rechtzoekende weet dan in feite nog steeds niet op welk besluit
off recht hij aanspraak kan maken.
Vann een vernietiging op formele gronden is bijvoorbeeld sprake als de rechter het besluit
vernietigt,, omdat het bestuursorgaan de feiten niet zorgvuldig heeft onderzocht, belanghebbendenn ten onrechte niet heeft gehoord of zijn besluit onvoldoende heeft gemotiveerd.
Dee rechter geeft in dat geval in zijn uitspraak het bestuursorgaan over het algemeen de
opdrachtt om opnieuw een besluit te nemen. Dat dient het bestuursorgaan dan te doen met
inachtnemingg van zijn uitspraak, wat betekent dat hij alsnog alle relevante feiten moet
onderzoeken,, de belanghebbende moet horen of het besluit volledig moet motiveren. Het
iss dan heel goed mogelijk dat het bestuursorgaan daarna een besluit neemt met hetzelfde
dictumm als het vernietigde besluit. Er bestaat bovendien een gerede kans, dat de rechter dit
besluitt dan wel rechtmatig acht. 5 ° 6
Inn geval van een vormgebrek kan de rechter overigens met toepassing van artikel 6:22
Awbb dat gebrek passeren, als op voorhand vaststaat dat herstel van dat gebrek tot hetzelfde
besluitt als het in rechte bestreden besluit zal leiden, mits belanghebbenden daardoor niet
wordenn benadeeld. 507
Eenn vernietiging op een formele grond vindt met name plaats in geschillen die voor de
invoeringg van de tweede tranche van de Awb tot de Arob-zaken behoorden. In bestuursrechtelijkee geschillen op bijvoorbeeld het gebied van het sociale zekerheidsrecht en het
milieurecht,, komt een vernietiging op materiële gronden daarentegen vaker voor. In het
belastingrechtt vond voor de invoering van Titel 8 van de Awb altijd een beoordeling op
materiëlee gronden plaats, omdat de belastingrechter ingeval eisers beroep gegrond was, de
zaakk niet kon terugverwijzen naar de belastinginspecteur om opnieuw de aanslag vast te
stellenn met inachtneming van zijn uitspraak.*08 De belastingrechter was verplicht om zelf
dee omvang van de belastingschuld van eiser vast te stellen, aangenomen dat eiser ontvankelijkk was. De devolutieve werking van beroep op de belastingrechter is waarschijnlijk niet
gewijzigdd na de invoering van het nieuwe fiscale procesrecht per 1 september 1999, 5 ° 9
zekerr is dat niet. In ieder geval wordt onwenselijk geacht, dat de fiscale rechter gaat terugverwijzen.510 0
Uitt een oogpunt van behoefte aan definitieve conflictbeslechting doet het volstaann m e t een vernietiging op formele gronden in gevallen waarin een materiële
beoordelingg mogelijk is, de rechtsbeschermingfunctie tekort.
Watt betreft de toetsing op formele gronden tekent zich in de rechtspraak een
beginn van een kentering af. Volgens recente jurisprudentie dient de rechter die
volstaatt met de enkele vernietiging op formele gronden, te motiveren waarom hij
datt doet. 5 " Kennelijk behoort de rechter na te gaan of hij een besluit op inhoude506..
507..
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Schueler (1994).
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Allewijn (1998), p. 294 en de door hem aangehaalde jurisprudentie.
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lijkee gronden kan vernietigen en dat zo mogelijk ook te doen. Vanwege het decisiebeginsell zou dit een gewenste ontwikkeling zijn (zie paragraaf 1.4.7). De
rechterr behoort de mogelijkheid van een vernietiging op materiële gronden overigenss alleen te onderzoeken, als de door eiser ingebrachte grieven daartoe aanleidingg geven. Gelet op het autonomiebeginsel is het immers in de eerste plaats aan
dee belanghebbende om aan te geven of hij het besluit op inhoudelijke gronden
bestrijdtt en zo ja, om dat nader toe te lichten.512 De vraag is of met die jurisprudentiee een nieuwe trend is gezet of dat deze jurisprudentie slechts een incidenteell karakter heeft.
Dee situatie kan zich voordoen, dat de rechter moet volstaan met een vernietiging
opp formele gronden vanwege de gebrekkige 'bewijsvoering' door het bestuursorgaan.. Het bestuursorgaan heeft dan kennelijk niet gedaan wat het had behoren te
doenn bij de voorbereiding van het besluit. Uit oogpunt van efficiëntie en de
rechtszekerheidd is het wenselijk, dat het bestuursorgaan tijdens de procedure al
dee mogelijkheid krijgt om dit gebrek aan bewijs te verhelpen. Mogelijkheden
daarvoorr komen ter sprake in hoofdstuk 8.
Overigenss zal - zoals hierna zal blijken - de rechter ook bij een toetsing aan materiële
rechtsnormenn niet altijd een definitief oordeel kunnen geven over de inhoud van de
rechtsbetrekking,, omdat hij de (resterende) discretionaire bevoegdheid oftewel de beleidsvrijheidd van verweerder dient te respecteren.^
5.44

BEOORDELING VAN BELANGEN

5.4.11 Beleidsvrijheid

Hoee 'diepf de rechter gaat bij een beoordeling van een uitoefening van een
publiekrechtelijkee bevoegdheid, hangt af van de vraag of aan het bestuursorgaan
eenn discretionaire bevoegdheid is toegekend. Dat is een bevoegdheid waarbij het
bestuursorgaann bij zijn besluitvorming over een zekere vrijheid beschikt om
bepaaldee keuzen te maken met betrekking tot de af te wegen belangen of de kwalificatiee van feiten.514 Ik beperk mij in deze paragraaf tot het geval waarin het
bestuursorgaann beleidsvrijheid515 heeft, hetgeen impliceert dat het over de mogelijkheidd beschikt om de verschillende bij de besluitvorming betrokken belangen
tegenn elkaar af te wegen en daarbij tot op zekere hoogte prioriteiten te stellen ten
aanzienn van die belangen. 516 In het geval van beleidsvrijheid blijkt de rechter in
dee praktijk het besluit volgens het volgende stramien te toetsen. Hij beoordeelt
eerstt met betrekking tot welke zaken het bestuursorgaan op grond van de van toepassingg zijnde wettelijke voorschriften beleidsvrijheid toekomt. Deze is soms
512..
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groot.. Vervolgens gaat de rechter na of het bestuursorgaan een beleid heeft, zo ja
watt de inhoud van dat beleid is en of dat beleid rechtmatig is. Dat beleid kan in op
schriftt gestelde regels zijn vastgelegd (beleidsregels in de zin van artikel 1:3,
vierdee lid, Awb),51-7 maar dat hoeft niet.
Opp beleidsregels is artikel 3:4, tweede lid, Awb, waarin de evenredigheidsbeginsell is vastgelegd, rechtstreeks van toepassing. De rechter toetst de in een
beleidsregell opgenomen criteria (zeer) marginaal op basis van die norm. Er zijn
nauwelijkss voorbeelden voorhanden, dat de rechter beleidsregels wegens kennelijkee onredelijkheid onrechtmatig heeft bevonden.518 Hij toetst het beleid wel volledigg aan de wettelijke voorschriften.
Vervolgenss toetst de rechter of het bestreden besluit onder dat beleid valt en daarmeee in overeenstemming is.
Indienn het bestuursorgaan ten nadele van de belanghebbende van het beleid afwijkt, handeltt het in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het zal dan wel moeten gaan om een geval
datt onder dat beleid valt, hetgeen in de eerste plaats door het bestuursorgaan behoort te
wordenn beoordeeld. Een beleidsregel kan immers voor een bepaald geval niet zijn geschreven. .
Hett gevaar bestaat dat die marginale toetsing een enigszins vrijblijvend karakter
krijgtt en dat de rechter al gauw het in rechte bestreden besluit rechtmatig acht
wanneerr het bestuursorgaan aannemelijk maakt, dat het volgens zijn beleid heeft
gehandeld,, zelfs als de belangenhebbende verscheidene - zo op het oog overtuigendee - argumenten heeft aangedragen om van dat beleid af te wijken. Het volgendee voorbeeld laat zien dat dit het geval kan zijn.519
Eenn exploitant van een strandtent had aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een vergunningg gevraagd om een permanente fundering aan te brengen. Hij moest na elk seizoenn de palen onder zijn strandpaviljoen verwijderen. Dat was voor hem kostbaar en
inefficiënt.. Volgens het beleid van de Minister werd een permanente fundering niet toegestaan.. De motivering van de weigering van de vergunning was in algemene termen geformuleerd.. De overwegingen van de Minister verwezen naar de versterking van de
veerkrachtt van de kust, een duurzame bescherming tegen overstroming door de zee en
eenn zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van de kust. Vast stond echter, dat er van enig
gevaarr voor overstroming geen sprake was en dat de palen binnen enkele uren op aanzeggingg van de Minister verwijderbaar waren. Verder deed de Minister ook beroep op belangenn met betrekking tot natuur, recreatie en toerisme. Bovendien speelde een rol, dat de
Ministerr nog in overleg was met verschillende overheden over nieuw te voeren beleid en
datt hij daar niet op vooruit wilde lopen. De rechter accepteerde die argumentatie en oordeelde,, dat de Minister in redelijkheid tot zijn weigering van de vergunning had kunnen
komen.. De annotator merkt daarover op, dat hij zich kan voorstellen dat enige extra waterstaatkundigee kennis het oordeel van de rechter wat anders zou hebben ingekleurd. Hij
wijstt erop, dat in geval van beleidsvrijheid het bestuursorgaan de meest optimale modaliteitt van de bevoegdheidsuitoefening moet kiezen: enerzijds de meest optimale behartiging
517..
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vann de betrokken publiekrechtelijke belangen onder een gelijktijdige minimale belasting
vann de rechtstreeks betrokken (rechts)belangen van de rechtssubjecten.520 Bij een 'diepere'
toetss - in de zin, dat de rechter verdergaand zou hebben onderzocht wat de consequenties
vann het aanbrengen van de fundering zouden zijn geweest voor de nagestreefde algemene
belangenn - had hij het besluit waarschijnlijk niet juist geacht; de Minister had - althans als
dee lijn die de annotator heeft uitgezet, wordt doorgetrokken - toestemming behoren te
gevenn tot de fundering, eventueel onder bepaalde restricties.
Dee rechter zal het oordeel van het bestuursorgaan niet volgen in geval van inconsistente,, onbegrijpelijke dan wel willekeurige toepassing van het beleid, wat eveneenss een beperkte toetsing impliceert.
Hett bestuursorgaan kan de beleidsvrijheid waarover het beschikt, zelf beperken, namelijk
doorr het opstellen van beleidsregels, het doen van toezeggingen of het sluiten van overeenkomsten.. In al deze gevallen haalt het bestuursorgaan in feite de hiervoor aan de orde
gesteldee belangenafweging naar voren. Dit is wat Van Ommeren 'zelfbinding door het
bestuursorgaarff heeft genoemd.521 Dat orgaan maakt dan beleidskeuzen, voordat het het
besluitt neemt waarop deze keuzen betrekking hebben. Het mag alleen van zijn beleid
afwijkenn indien daarvoor goede argumenten bestaan.522
InIn geval van een van deze vormen van zelfbinding van het bestuursorgaan kan de rechter
veell beter het besluit inhoudelijk toetsen dan wanneer daarvan geen sprake is. De rechter
dientt dan immers te toetsen of het besluit in overeenstemming is met de prioriteiten die
hethet bestuursorgaan in een eerder stadium heeft gesteld. Hij controleert dan in feite of het
bestuursorgaann consequent te werk is gegaan.
Alss het beleid voor de belanghebbende ongunstig uitpakt, onderzoekt de
bestuursrechterr of bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die het afwijken
vann beleid zouden kunnen rechtvaardigen. Het ligt daarbij in de eerste plaats op
dee weg van eiser om deze omstandigheden aan te voeren en aannemelijk te
maken.. Als hij dat nalaat, is de rechter meestal vlug klaar. Wanneer voldoende
indicatiess voor de aanwezigheid van dergelijke omstandigheden bestaan, toetst
dee rechter of het bestuursorgaan in voldoende mate alle relevante belangen heeft
onderzochtt en tegen elkaar heeft afgewogen. Het bestuursorgaan is daartoe verplichtt op grond van de artikelen 3:2 en 3:4, eerste lid, Awb. De rechter die voldoendee inzicht heeft in alle relevante belangen, zal op basis daarvan vervolgens
hett bestreden besluit marginaal aan artikel 3:4, tweede lid, Awb toetsen. Hij toetst
dann de inhoud van het besluit, en wel of het bestuursorgaan in het licht van de
belangenn die het bij zijn besluitvorming mocht en moest meewegen, in redelijkheidd tot dat besluit heeft kunnen komen.
Evenn leek het erop dat de invoering van artikel 3:4, tweede lid, Awb de rechter de mogelijkheidd gaf om zelfstandig de relevante belangen op een rij te zetten, deze op redelijkheid (of
evenredigheid)) te beoordelen en om op basis daarvan de redelijkheid van besluiten wat
minderr terughoudend te toetsen dan hij in het verleden deed. Deze bepaling bevat immers
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hett evenredigheidsbeginsel als norm en niet het verbod van willekeur. Volgens dat laatste
beginsell mogen de nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig zijn in verhouding
tott de met het besluit te dienen doelen. Een dergelijke norm lijkt de rechter bijvoorbeeld
ruimtee te laten voor een onderzoek naar de mogelijkheid om een ander besluit te nemen
datt hetzelfde doel dient als het in rechte bestreden besluit, maar met minder nadelige
gevolgenn voor de belangen van eiser.523
Dee Afdeling bestuursrechtspraak denkt daar duidelijk anders over en is van oordeel dat de
toetsingg aan het evenredigheidsbeginsel over het algemeen een marginale dient te zijn,524
omdatt de rechter anders (te veel) op de stoel van het bestuursorgaan zou gaan zitten.525
Diee beperking tot een 'marginale toetsing" wordt alleen nagelaten bij een beoordelingg van een (punitieve) sanctie 5 2 of van (de k e r n van) een grondrecht. 5 2 7
Dezee marginale toetsing impliceert dat de rechter zich nauwelijks bezighoudtt met de vraag, welk gewicht aan alle betrokken belangen dient te worden
toegekend.. Dat laat de rechter over aan het bestuursorgaan.
Mett de typering van de rechterlijke toetsing als marginaal is overigens alleen maar gezegd,
datt de rechter met een zekere terughoudendheid toetst en dat hij niet de bestuurlijke
belangenafwegingg over mag doen. De mate van terughoudendheid kan echter uiteenlopen.. Een marginale toetsing mag daarom niet vereenzelvigd worden met de willekeurtoets, 5288 die een zeer terughoudende beoordeling inhoudt. Het is niet altijd duidelijk wat
diee marginale toetsing dan wel inhoudt, hoe de rechter daarbij bepaalt welke belangen
relevantt zijn en op welke wijze hij deze in zijn oordeel dient te betrekken. Een analyse van
dee uitspraak in de Kwantumzaak maakt dat bijvoorbeeld duidelijk.529
Nicolaïï heeft een meer genuanceerde aanpak bepleit voor een (marginale) toetsing aan de
redelijkheidsnormm (hiervoor door mij aangeduid als het evenredigheidsbeginsel). De
bestuursrechterr benadert deze problematiek nu te absolutistisch. De wijze van toetsing
doorr de rechter zou behoren af te hangen van de aard van de uitgeoefende bevoegdheid en
dee omstandigheden waaronder deze is uitgeoefend. In dat verband is het zinvol om een
onderscheidd te maken tussen processuele bevoegdheden, sanctiebevoegdheden met een
punitieff karakter, materiële bevoegdheden in het financiële bestuursrecht en bevoegd523..
524..
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hedenn tot het nemen van schadebesluiten enerzijds en andere publiekrechtelijke bevoegdhedenn anderzijds. Bij de eerste categorie van gevallen is een integrale toetsing aan de
redelijkheidsnormm mogelijk.5*0
Alss de rechter een besluit vernietigt wegens strijd met artikel 3:4, tweede lid,
Awb,, zal het bestuursorgaan vaak met inachtneming van de uitspraak van de
rechterr een nieuw besluit moeten nemen. De rechter heeft immers slechts geoordeeldd dat het bestuursorgaan in redelijkheid niet tot het in rechte bestreden
besluitt heeft kunnen komen. Daarmee hoeft nog niet vast te staan wat dan een
redelijkk besluit zou zijn geweest. Is beleidsvrijheid toegekend, dan zijn immers
inn beginsel verscheidene besluiten mogelijk, afhankelijk van welk gewicht het
bestuursorgaann aan de betrokken belangen toekent. Ingeval het bestuursorgaan
opnieuww een besluit neemt, kan dat een besluit zijn waarmee de belanghebbende
nogg steeds niet tevreden is. Hij heeft bijvoorbeeld met de rechtspraak willen
bereikenn dat geen vrijstelling van het ter plaatse geldende bestemmingsplan werd
gegeven.. Hij is van oordeel dat hij gelet op zijn belangen daarop aanspraak kan
maken.. Het bestuursorgaan verleent echter na de vernietiging van de vrijstelling
(sec)) deze opnieuw met voorschriften. Zo bezien blijft een geschil over de uitoefeningg van een bepaalde bestuursrechtelijke bevoegdheid ook na de uitspraak van
dee rechter voortduren, terwijl onzeker is of het bestuursorgaan vrijstelling mag
verlenenn of niet. Het rechtsgeschil is dus niet per definitie ten einde in alle gevallenn van een vernietiging wegens schending van artikel 3:4, tweede lid, Awb. Bij
eenn integrale toetsing aan het evenredigheidsbeginsel, zoals bij punitieve sancties,, zou de rechter in geval van vernietiging, daarentegen overigens wel zelf in de
zaakk kunnen voorzien. Het behoort dan immers tot zijn taak om te bepalen welk
besluitt het juiste is.
5.4.25.4.2 Kan de rechter de beleidsvrijheid beperken?
Dee vraag is of de rechter niet in verdergaande mate de betrokken belangen in zijn
beoordelingg zou behoren te betrekken dan hij heden doet, en de redelijkheid van
dee afweging integraal moet beoordelen. De belanghebbende heeft daaraan veelal
behoefte.. Hij wil graag ter beslechting van zijn geschil een second opinion met
betrekkingg tot het gewicht dat het bestuursorgaan aan zijn belangen heeft toegekend.. De rechter zou dat pas goed kunnen doen als hij zich volledig verdiept in
zijnn belangen, wensen en behoeften. Nu waagt de rechter zich daar niet of nauwelijkss aan.
Opp het eerste gezicht lijkt de rechtsstatelijke positie van de rechter zich daartegen
tee verzetten. Uit hoofde van zijn taak behoort de rechter immers een verschil van
meningg over hoe bij het geschil betrokken belangen behoren te worden gewaardeerd,, te beslissen op basis van rechtsregels en niet op grond van andere criteria.
Zijnn rechtsstatelijke taak is in de eerste plaats om recht te spreken. Kenmerkend
voorr beleidsvrijheid is, dat het van toepassing zijnde wettelijke voorschrift geen
criteriaa geeft voor de belangenafweging. Wanneer de rechter die belangen gaat
530..
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waarderen,, begeeft hij zich op glad ijs. Een dergelijke waardering is alleen geoorloofdd als de rechter deze kan legitimeren op grond van rechtsregels die inhoudelijkee criteria geven voor die waardering en in geval van beleidsvrijheid ontbreken
deze. .
Inn de volgende hoofdstukken komt aan de orde of de rechter door het actief sturenn van het proces en het hanteren van bepaalde technieken die worden toegepast
bijj mediation, niet veel dieper in de belangentegenstelling zou kunnen duiken
diee tussen partijen bestaat. Als hij daarover meer informatie boven tafel kan krijgen,, zou het wellicht zo kunnen zijn, dat alsnog een oplossing van het conflict
mogelijkk blijkt waarbij zowel voldoende recht wordt gedaan aan het betrokken
algemeenn belang als aan de belangen van eiser en eventueel andere belanghebbenden.. Vaak bestaan er verschillende opties om belangen van partijen te dienen.
Dee rechter onderzoekt ter beoordeling van het beroep over het algemeen slechts
éénn optie, namelijk de door het bestuursorgaan gekozen optie.
5.55

T E N SLOTTE

Dee leer van de formele rechtskracht dient buiten toepassing te blijven als het
geschill betrekking heeft op een zuiver schadebesluit. De rechtszekerheid - die de
ratioo vormt van deze leer - levert immers een onvoldoende rechtvaardiging op
voorr het toepassen daarvan in een situatie dat het zuiver schadebesluit betrekking
heeftt op schade die door een eerder besluit is veroorzaakt. Ook uit oogpunt van
efficiëntee rechtspraak dient men te vermijden, dat partijen strijden over rechten
diee de eiser niet daadwerkelijk claimt.
Dee vernietiging van een besluit op formele gronden leidt meestal niet tot een
materiëlee conflictbeslechting, wat de eis van effectieve rechtspraak tekort doet.
Eenn vernietiging op materiële gronden doet dat soms eveneens niet. Dit is veelal
hett gevolg van het feit, dat na de constatering van de rechter dat het in rechte
bestredenn besluit onrechtmatig is, voor het bestuursorgaan beleidsvrijheid resteertt om verschillende (andere) besluiten te nemen. Zelfs als ex tune beoordeeld
naa de vernietiging nog maar één besluit mogelijk is, zou het bestuursorgaan op
grondd van nova nog voor een ander besluit kunnen opteren. De rechter betracht
terughoudendheidd op dit punt vanwege zijn rechtsstatelijke positie (paragraaf
1.4.3). .
Eenn materiële conflictbeslechting kan bovendien vaak niet plaatsvinden, omdat
niett alle relevante gegevens tijdens de procedure boven tafel zijn gekomen zodat
dee rechter niet kan beoordelen wat rechtens gezien het juiste besluit is. Het
bestuursorgaann dient die gegevens alsnog te onderzoeken.
Alss het bestuursorgaan nog over beleidsvrijheid beschikt na de vernietiging van
hett in rechte bestreden besluit, valt een materiële conflictbeslechting over het
algemeenn alleen te realiseren als het bestuursorgaan zich genoodzaakt ziet om tijdenss de procedure al bepaalde beleidskeuzen te maken. Tijdens de procedure zou
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dee rechter het bestuursorgaan in de positie kunnen brengen om tot die beperking
vann zijn beleidsvrijheid over te gaan, al dan niet door het bestuursorgaan ertoe
aann te zetten om tijdens het proces zijn beleid te verduidelijken.
Vaakk heeft de belanghebbende behoefte aan een second opinion van de rechter
overr hoe zijn belangen gewaardeerd dienen te worden. Hij heeft er behoefte aan
datt de rechter zich daartoe daadwerkelijk verdiept in de belangen die ten grondslagg liggen aan het aan hem voorgelegde rechtsgeschil. Achter dat rechtsgeschil
zall veelal een veel meer omvattende belangentegenstelling schuilgaan dan waaroverr de rechter oordeelt. De rechter waagt zich nu niet aan die waardering, omdat
zijnn rechtsstatelijke positie zich daartegen lijkt te verzetten. Hij beperkt zich tot
eenn marginale toetsing of het bestuursorgaan bij afweging van alle betrokken
belangenn in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen. Hij bekijkt niet of
gelett op die belangen wellicht een besluit mogelijk zou zijn geweest waarmee de
belangenn van eiser beter zouden zijn gediend, zonder dat daarmee afbreuk wordt
gedaann aan het betrokken algemeen belang. In de volgende hoofdstukken komt
aann de orde of de rechter de belangen die achter het aan hem voorgelegde rechtsgeschill schuilgaan niet veel meer in zijn beoordeling zou kunnen betrekken door
zichh tijdens de procedure actiever op te stellen met betrekking tot het inwinnen
vann informatie dan hij nu doet.
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6.11

Typen uitspraken

INLEIDING

Dee effectiviteit van rechtspraak verlangt van de rechter, dat hij zoveel mogelijk
eenn materieel eindoordeel geeft over de rechtspositie van eiser jegens het
bestuursorgaan. .
Wanneerr de rechter het beroep ongegrond verklaart, staat vast - afgezien van de mogelijkheidd van hoger beroep - dat het bestuursorgaan rechtens het juiste besluit heeft genomen.
Ditt gebeurt in een groot deel van de gevallen waarin de rechter het geschil tot zijn competentiee rekent. Dit hoofdstuk gaat daar niet over.
Hiernaa gaat het met name om die gevallen dat de rechter het beroep gegrond oordeelt.. Met een gegrondverklaring staat vaak nog niet vast op welk besluit eiser
aanspraakk kan maken. In dit hoofdstuk ga ik na welke bevoegdheden de rechter
heeftt om in dat geval de rechtsstrijd inhoudelijk te beslechten door een eindbeslissingg te geven over de rechtspositie van eiser. Zijn mogelijkheden daartoe zijn
medee afhankelijk van de dicta die hem ter beschikking staan.
Inn geval van een gegrond beroep vernietigt de rechter in principe het besluit. Hij
kann overigens, als aan het besluit een vormgebrek kleeft, dat gebrek passeren en
hett besluit in stand laten, mits belanghebbenden daardoor niet worden benadeeld.. Deze bevoegdheid komt hem toe ex artikel 6:22 Awb. Die bevoegdheid is
hemm per 1 januari 1994 toegekend.5?I
Dee rechter kan in geval van vernietiging van een besluit bovendien op grond van
artikell 8:72, derde lid, Awb de rechtsgevolgen van dat besluit in stand laten. Die
bevoegdheidd is niet nieuw. In dat geval kan hij eiser eventueel een schadevergoedingg toekennen.
Dee wetgever heeft hem voorts per 1 januari 1994 de bevoegdheid toegekend om in de zaak
tee voorzien in geval van vernietiging van het in rechte bestreden besluit. Voor die tijd
kwamm deze bevoegdheid alleen toe aan bijzondere bestuursrechters, bijvoorbeeld aan de
Afdelingg geschillen van de Raad van State op grond van de Tijdelijke wet Kroongeschillen.532 2
Mett deze bevoegdheid wilde de wetgever de bestuursrechter beter toerusten voor zijn taak
omm rechtsgeschillen definitief te beslechten. Op grond daarvan kan hij een aan hem voorgelegdd rechtsgeschil materieel beslechten door in de plaats van het bestuursorgaan het
rechtenss juiste besluit te nemen. Daarmee geeft hij dan - afgezien van de mogelijkheid
531..
532..

Neerhof (1999) geeft een overzicht van gevallen waarin dat artikel toepassing vindt (p. 73 77). .
Artikel 5, eerste lid, TwK.
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vann hoger beroep - een eindoordeel over de inhoud van de desbetreffende rechtsbetrekking. .
Uitt oogpunt van efficiënte rechtspraak en rechtszekerheid is het wenselijk, dat de
rechterr zoveel mogelijk van zijn bevoegdheid om in de zaak te voorzien, gebruik
maakt.. Wettelijk is die bevoegdheid niet geclausuleerd, wat de bestuursrechter zo
opp het eerste gezicht alle ruimte lijkt te bieden om inhoud te geven aan zijn taak
alss conflictbeslechter.533
Inn dit hoofdstuk ga ik na of de rechter met de dicta die zijn uitspraak kan bevatten,, conflicten adequaat kan beslechten. De bestuursrechter kan zich onbevoegd,
eiserr niet-ontvankelijk, het beroep ongegrond dan wel gegrond verklaren.
Voorr definitieve conflictbeslechting is het van belang, dat de rechter zoveel mogelijkk nieuwe omstandigheden en feiten in zijn beoordeling kan betrekken die
bepalendd zijn voor de rechtspositie van eiser. Als hij deze niet in zijn oordeel
betrekt,, kan zijn uitspraak immers op het moment dat hij die doet, in feite achterhaaldd blijken te zijn.
Inn geval van een nieuw besluit dient de rechter onder omstandigheden dat nieuwe besluit
opp grond van artikel 6:19 Awb in zijn beoordeling te betrekken. Deze bevoegdheid is
besprokenn in paragraaf 3.4. In dit hoofdstuk stel ik aan de orde of hij ook anderszins (bij de
voormeldee dicta) rekening kan houden met nova.
6.22

D E VERNIETIGING VAN HET BESTREDEN BESLUIT

Dee hoofdvraag die de rechter blijkens de artikelen 8:70 en 8:72, eerste lid, Awb in
zijnn uitspraak dient te beantwoorden, is of het bestreden besluit rechtmatig is. Bij
dee beantwoording van deze vraag heeft hij zich aan de in paragraaf 3.3 vermelde
grenzenn van het geschil te houden. Als hett besluit onrechtmatig blijkt te zijn, zal
hijj het beroep gegrond verklaren en het besluit in principe vernietigen. De vernietigingg heeft terugwerkende kracht en leidt tot het ongedaan maken van alle
rechtsgevolgenn van het vernietigde besluit.534
Dee rechter toetst de rechtmatigheid van het in rechte bestreden besluit over het
algemeenn ex tune. 535 Hij zal daardoor bij die toetsing meestal niet kunnen inspelenn op ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan, nadat het besluit is genomen
enn die bepalend zijn voor de rechtspositie van de belanghebbende.
Bijj een ex tunctoetsing kunnen nova wel van belang zijn voor de interpretatie van de feiten
diee zich reeds voordeden ten tijde van het in rechte bestreden besluit of op het moment dat
533..
534..

535..

Brenninkmeijer (1994b); Polak (2000a), p. 43 e.v.
Een uitzondering wordt gemaakt in ABRvS 21 december 1999, NJB-rechtspraak 2000, p. 162
enn 163: een vernietiging van een besluit tot goedkeurig van een bestemmingplan leidt niet
automatischh tot het ongedaan maken van een op basis van dat bestemmingsplan verleende
bouwvergunning.. Deze vernietiging heeft geen terugwerkende kracht.
Art. 83 Vw maakt een uitzondering.
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dee aanvraag van dat besluit is gedaan.536 Die nova kunnen een nieuw licht werpen op deze
feiten.. Deze 'nova' betrekt de rechter volgens het huidige regime wel in zijn beoordeling
vann de rechtmatigheid van het bestreden besluit. Men spreekt dan ook wel van een retrospectievee ex tunctoetsing. Van die toetsing was bijvoorbeeld sprake in de uitspraak van de
Afdelingg bestuursrechtspraak van 28 augustus 2001. Die uitspraak ging over een besluit
vann gedeputeerde staten om een bestemmingsplan niet goed te keuren, omdat dit in strijd
mett het komende streekplan was. De rechter oordeelde bij wijze van retrospectieve toetsing,, dat dit besluit onjuist was, omdat inmiddels was vast komen te staan, dat het
ontwerp-streekplann was aangepast en een andere inhoud had gekregen.537
Uitt het oogpunt van de rechtsbescliermingfunctie van de bestuursrechtspraak
zouu een ex nunctoetsing echter wenselijk zijn. Simon vraagt zich zelfs af in hoeverree de ex tunctoetsing zich verdraagt met artikel 6 EVRM en het decisiebeginsel.5388 Een ex nunctoetsing kan bovendien uit een oogpunt van een efficiënte
inzett van rechtsmiddelen en finale conflictbeslechting wenselijk zijn.
Bijj een ex tunctoetsing kan het zich voordoen, dat eiser op grond van nova met betrekking
tott de kwestie die aan de rechter is voorgelegd, een nieuw besluit aanvraagt. Gelet op artikell 4:6 Awb dient het bestuursorgaan dan na te gaan of het op grond van die nova moet
terugkomenn op het bestreden besluit (dat door de rechter rechtmatig is bevonden). Als de
rechterr ex nunc had getoetst of het in rechte bestreden besluit rechtmatig was, had eiser
niett die tweede aanvraag hoeven in te dienen.
Eenn ex nunctoetsing kan er ook toe leiden, dat het in rechte bestreden besluit - dat ex tune
beoordeeldd onrechtmatig is - alsnog op grond van nova rechtmatig moet worden geoordeeld.. De rechter kan in dat geval de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand
laten.. Voorts kunnen nova voor de rechter reden zijn om in de zaak te voorzien,539 mits op
grondd daarvan rechtens gezien maar een besluit genomen kan worden (er geen discretionairee bevoegdheid rest).
Hett bijzonder bestuursprocesrecht kent overigens in bepaalde gevallen wel de
mogelijkheidd van een ex nunctoetsing. Zo heeft de wetgever in de nieuwe Vreemdelingenwett uitdrukkelijk een uitzondering gemaakt op dit uitgangspunt (art.
81).. Die bevoegdheid wil de wetgever invoeren om te voorkomen, dat de uitspraak
vann de rechter op het moment dat deze gedaan wordt in feite, gelet op de ontwikkelingenn in het land van herkomst van de vreemdeling, achterhaald blijkt te zijn.
Dee vernietiging van het bestreden besluit kan een erga-omneswerking hebben,
afhankelijkk van de reikwijdte van dat besluit, aangezien de vernietiging de rechtsgevolgenn van het besluit wegneemt ten aanzien van een ieder voor wie dat besluit
rechtsgevolgenn had. Zo verliest de vergunninghouder zijn aan een vergunning
ontleendee rechten, in geval van vernietiging van deze vergunning naar aanleiding
vann een door een derde-belanghebbende ingesteld beroep, ongeacht of de vergunninghouderr als partij in de procedure betrokken was.
536..
537..
538..
539..

Brenninkmeijer (1997), p. 17. .
ABRvS 28 augustus 2000, AB 2001, 3, m.n. A.A.J. de Gier.
Simon (1999), p. 32.
Brenninkmeijer (1994a), p. 16.
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Dee bestuursrechter zal overigens deze vergunninghouder op grond van artikel 8:26 Awb
alss partij in de procedure dienen te betrekken. De erga-omneswerking komt voorts tot uitdrukkingg in de oneigenlijke leer van de formele rechtskracht. Volgens die leer kan de uitspraakk van de bestuursrechter dat het bestreden besluit (on) rechtmatig is, niet meer in een
anderee procedure, met uitzondering van hoger beroep, ter discussie worden gesteld, niet
doorr partijen en niet door andere belanghebbenden. De erga-omneswerking is overigens
alleenn van belang in geval van een meerpartijenconflict en heeft alleen betrekking op de
rechtsgevolgenn van het vernietigde besluit. 54°
Dee rechter is niet verplicht om een onrechtmatig besluit te vernietigen. In het
gevall van een schending van een procedureel voorschrift kan hij dit gebrek
immerss ingevolge artikel 6:22 Awb passeren, wanneer belanghebbenden daardoorr niet in hun belangen worden geschaad. Hij kan in plaats van de toepassing
vann dit artikel ook het besluit vernietigen en vervolgens de rechtsgevolgen daarvann in stand laten. 541
Dee rechter gaat er niet gauw toe over om artikel 6:22 Awb toe te passen in geval van een (te
helen)) bevoegdheidsgebrek. Ook in het geval van een motiveringsgebrek ligt het toepassen
vann dit artikel volgens de Afdeling bestuursrechtspraak niet in de rede.542 Zonodig kan de
rechterr de rechtsgevolgen van het niet draagkrachtig gemotiveerde besluit in stand laten
naa vernietiging daarvan.543
Ingevall een belanghebbende in beroep gaat tegen een zuiver schade'besluit',
komtt het erop neer, dat hij in feite van de rechter vraagt om te bepalen, dat het
bestuursorgaann ten onrechte zijn aansprakelijkheid jegens hem niet of onvoldoendee heeft erkend. Stel dat de rechter de belanghebbende dan in het gelijk
stelt.. Het uitspreken van een vernietiging van de beslissing van het bestuursorgaann tot het (niet-)vaststellen van deze verbintenis heeft in dat geval iets merkwaardigs.. Op zichzelf genomen heeft die beslissing immers geen rechtsgevolg,
watt samenhangt met het feit, dat deze beslissing van het bestuursorgaan niet verbintenisscheppendd is, aangezien de desbetreffende verbintenis zijn oorsprong
vindtt in het beginsel dat degene die door een aan hem toerekenbaar onrechtmatigg handelen of nalaten schade heeft veroorzaakt, gehouden is om die schade aan
dee benadeelde te vergoeden of het beginsel van égalité devant les charges
publiquess (paragrafen 2.3.3 e n 2 4-3)- Het vernietigen van die schadebeslissing
lijktt daarom 'zinloos'.
Wenselijkk is dat de rechter in het geval van een onrechtmatig zuiver
schade'besluit'' kan doen wat het bestuursorgaan had behoren te doen, namelijk
vaststellenn welke verbintenis tot schadevergoeding bestaat zonder dat hij een vernietigingg hoeft uit te spreken. Die uitspraak is dedaratoir van aard. Vervolgens
kann hij dan aan de rechtspersoon waarvan het orgaan deel uitmaakt, de opdracht

540..
541..
542..
543..

Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 671; Tak (1995a), p. 406.
Van waterschoot (1999); zie ook haar noot bij ABRvS 22 november 1998, RAwb 1999, 61;
Allewijnn (1998), p. 295.
Neerhof (1999), p. 74 - 77.
ABRvS 10 februari 2000, AB 2000, 177, m.n A. van Hall; ABRvS 23 juni 2000, AB 2001, 8
m.n.. A.A.J. de Gier.
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gevenn om tot het betalen van de verschuldigde schadevergoeding over te gaan
(artikell 8:73, eerste lid, Awb).
Ookk voor andere onrechtmatige bestuurlijke oordelen geldt, dat het uitspreken van een
vernietigingg van die beslissing 'niet logisch* is. Daarvoor geldt eveneens, dat de rechter in
dee zaak moet kunnen voorzien zonder dat hij een vernietiging heeft uitgesproken, door
zelff vast te stellen welke verbintenis op grond van de wet of een beginsel bestaat. Wenselijk
iss dat de wetgever op dit punt artikel 8:72 Awb aanpast.
Dee wetgever heeft bij het invoeren van de tweede tranche van de Awb (vooralsnog)
afgezienn van het invoeren van de declaratoire uitspraak. Dat heeft hij gedaan omdat hij van
meningg was, dat de mogelijkheid van die uitspraak zich slecht verdraagt met het feit, dat in
hett bestuursprocesrecht zoals dat toen werd voorgesteld, slechts een besluit van een
bestuursorgaann voorwerp van geschil kan zijn bij de bestuursrechter.544 Als, zoals ik voorstel,, daarentegen de verbintenis als uitgangspunt wordt genomen ter afbakening van de
competentiee van de bestuursrechter (paragraaf 2.5), vervalt dit argument en lijkt niets
eraann in de weg te staan om aan de rechter de bevoegdheid toe te kennen om een dergelijkee uitspraak te doen.
Dee rechter behoort dus ingeval het geschil dat aan de bestuursrechter is voorgelegdd betrekking heeft op het vaststellen van een bestaande bestuursrechtelijke
verbintenis,, de bevoegdheid toe te komen om een declaratoire uitspraak te doen.
Diee bevoegdheid heeft hij nu niet Deze bevoegdheid biedt de bestuursrechter de
mogelijkheidd om een rechtzoekende (in een vroegtijdig) stadium zekerheid te
gevenn over zijn rechtspositie jegens het desbetreffende bestuursorgaan. Invoeringg daarvan is wenselijk uit oogpunt van rechtsbescherming.
6.33

A A N V U L L E N D E DICTA

6.3.16.3.1 Inleiding

Dee rechter is bevoegd tot bepaalde aanvullende dicta:
--

--

de opdracht aan het bestuursorgaan om een nieuw besluit te nemen (artikel
8:72,, vierde lid, Awb);
hett in standd laten van de rechtsgevolgen (artikel 8:72, derde lid, Awb);
het in de zaak voorzien (artikel 8:72, vierde lid, Awb);
dee veroordeling tot schadevergoeding (artikel 8:73 Awb).

Dee laatste drie genoemde dicta bieden de rechter de mogelijkheid om een eindoordeell te geven over een geschil inzake een rechtsbetrekking. Deze drie oplossingenn voorzien in een eindbeslissing van het rechtsgeschil, vaak echter niet in
datt van het 'werkelijke' conflict (zie daarover hoofdstuk 9).

544..

Daalder e.a. (1994), p. 469.
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6.3.22 Het geven van een opdracht
Dee rechter kan het bestuursorgaan opdragen om een nieuw besluit te nemen met
inachtnemingg van zijn uitspraak 545 en daartoe zonodig een termijn stellen en
eventueell daarbij een dwangsom opleggen.54 De belanghebbende heeft vervolgenss de mogelijkheid om opnieuw in beroep te gaan bij de rechter tegen het
besluitt dat het bestuursorgaan ter uitvoering van die opdracht heeft genomen of
tegenn de weigering om dat te nemen. Een termijn stellen doet de rechter veelvuldig,, een dwangsom opleggen daarentegen zelden, 547 alleen als het bestuursorgaann in ernstige mate in gebreken is gebleven, wat zich bijvoorbeeld voordoet bij
hett niet uitvoeren van een reeds eerder bij uitspraak gegeven opdracht tot het
nemenn van een besluit of in geval van het toepassen van artikel 6:2 Awb.54
6.3.36.3.3 Het in stand laten van de rechtsgevolgen
Voorr het in stand laten van de rechtsgevolgen kunnen verschillende redenen
bestaan.. De rechter kan dat doen, als de feitelijke gevolgen van het vernietigde
besluitt van dien aard zijn, dat tot het ongedaan maken daarvan redelijkerwijs niet
kann worden besloten. In dat geval verricht de rechter een belangenafweging. Voor
dee belanghebbende die daarvan nadeel ondervindt, rest over het algemeen alleen
eventueell nog de mogelijkheid van een genoegdoening in de vorm van een schadevergoeding.. De rechter mag slechts op grond van deze overweging tot het in
standd laten van de rechtsgevolgen overgaan, als een blote vernietiging apert onredelijkk zou zijn met het oog op de belangen van één van de partijen. Het behoort
immerss niet tot zijn taak om zelf een volledige belangenafweging te maken. Deze
voorzieningg kan een nuttige functie vervullen, bijvoorbeeld als een belanghebbendee schade heeft geleden ten gevolge van een materieel gebrek aan een besluit,
maarr het terugdraaien van de rechtsgevolgen van het besluit in het desbetreffendee geval minder geëigend is. Deze situatie komt met enige regelmaat voor in
ambtenarenrechterijkee geschillen. 549
Daarnaastt kan er voor de rechter aanleiding zijn om de rechtsgevolgen van het
besluitt in stand te laten, als vaststaat, dat het bestreden besluit als het ex nunc
beoordeeldd zou worden, rechtens juist is.55°
Hijj behoort daarbij wel het principe in acht te nemen, dat de vernietiging van het bestredenn besluit beoogt recht te doen aan hetgeen ten onrechte aan belanghebbenden is onthouden.5511 Dat betekent dat de rechterlijke uitspraak eiser zoveel mogelijk in de situatie

545..
546..
547..
548..
549..
550..
551..

Art. 8:72, tweede lid, Awb.
Art. 8:72, zevende lid, Awb.
Tak (1995a), p. 323; Ten Berge e.a. (1996), p. 231.
M. Schreuder-Vlasblom in haar noot bij ABRvS 12 augustus 1999, AB 1999, 392.
Neerhof (1999), p. 79 en 80.
Steenbeek & Stroink (1988), p. 324; Ten Berge (1993), p. 178 en 179.
Ten Berge (1993), p. 179.
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behoortt te brengen waarin hij zou hebben verkeerd, als het bestuursorgaan geen onrechtmatigg besluit zou hebben genomen.552
Hett komt er dan op neer, dat een besluit wordt vernietigd wegens strijd met het
rechtt op grond van een ex tunctoetsing, maar in feite toch blijft voortbestaan,
omdatt het achteraf gezien inhoudelijk juist blijkt te zijn. Deze omslachtige wijze
vann beslissen is inherent aan de inrichting van de bestuursrechtspraak, die in
principee tot een vernietiging van het besluit leidt, ingeval het beroep van eiser
gegrondd is. 553 Of het beroep gegrond is, toetst de bestuursrechter immers ex
tune. .
6.3.46.3.4 '*» de zaak voorzien
Dee wet verbindt aan de bevoegdheid tot het in de zaak voorzien geen voorwaarden,, maar de rechter behoort daarvan volgens de heersende leer over het algemeenn terughoudend gebruik te maken vanwege zijn positie in het staatsbestel.554
Inn de praktijk blijkt de rechter inderdaad voorzichtig om te gaan met deze
bevoegdheid.. Slechts bij geschillen op het gebied van de sociale zekerheid, fiscale
geschillenn en in het recente verleden bij milieugeschillen555 maakt hij daarvan
voortvarendd gebruik.
Deefiscalerechter was vóór de invoering van hoofdstuk 8 van de Awb infiscalibuszelfs verplichtt om in de zaak te voorzien.55
Voorr het milieurecht is daarin een kentering gekomen sinds de bestuursrechter heeft aangenomenn dat bij de verlening van milieuvergunningen (wel) een zekere beoordelingsruimtee aanwezig is voor het bevoegde bestuursorgaan, wat de rechter tot een marginale
toetsingg noopt. In het verleden leek de rechter de beoordelingsvrijheid niet te aanvaarden.
Diee jurisprudentie lijkt op het eerste gezicht door die kentering aan de bestuursrechter
hedenn minder ruimte te laten om in de zaak te voorzien dan in het verleden. Ingeval het
bestuursorgaann die beoordelingsvrijheid zelf heeft beperkt door milieurichtlijnen toe te
passen,, zal de rechter overigens in de zaak kunnen voorzien zoals hij dat voorheen deed in
milieurechtelijkee geschillen.557
Dee wetsgeschiedenis noemt twee gevallen waarin de bestuursrechter van deze
bevoegdheidd gebruik kan maken. Hij kan in de zaak voorzien ingeval aan het
552..
553..
554..
555..
556..
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Schueler (1994), p. 60, 218 en 228; zie voor uitzonderingen op dit uitgangspunt Schueler
(1994),, p. 220 - 229.
Zie de imperatieve formulering van art. 8:72, eerste lid, Awb: indien de rechtbank het beroep
gegrondd verklaart, vernietigt zij het bestreden besluit geheel of gedeeltelijk.
Vz. ABRvS 1 mei 1995, AB 1995, 485, m.n. P J J . van Buuren; CRvB 19 oktober 1995, JB 1995,
310;; ABRvS 21 oktober 1996, JB 1996,259, m.n. F.A.M. Stroink.
Stroink, Tak & Teunissen (1989), p. 253.
Zie voor de devolutieve werking van het beroep op de rechter in fiscalibus: HR 25 maart 1998,
BNBB 1998/157; HR 16 december 1998, BNB 1999/225.
ABRvS 21 april 1998, AB 1998, 200, m.n. G.T.J.M. Jurgens, 1998 (7078), nr. 6, m.n. H.J.A.M.
vann Geest; Klap (1999): deze jurisprudentie laat echter ruimte om de oude praktijk voort te
zettenn in geval van 'aanvaarding' van de milieurichtlijnen door het bevoegde orgaan; zie bijv.
ABRvSS 30 juni 1995, AB 1995, 61 en 62, m.n. F.C.M.A. Michiels.
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bestuursorgaann geen discretionaire bevoegdheid meer toekomt met betrekking
tott het opnieuw te nemen besluit. 558 Er dient dus rechtens slechts nog maar één
beslissingg mogelijk te zijn.559 De bestuursrechter beoordeelt dat mede aan de
handd van nova. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de situatie van een gebondenn bevoegdheid waarin de rechter over voldoende informatie beschikt over alle
relevantee feiten, of aan de situatie dat het bestuursorgaan het bezwaarschrift nietontvankelijkk had behoren te verklaren. 560
Blijkenss de wetsgeschiedenis is gedacht aan het geval dat partijen de rechterr hebben verzocht om van deze bevoegdheid gebruik te maken. Hun instemmingg is vereist.501 In feite is in dit geval sprake van een schikking (compromis),
diee wat betreft het aandeel daarin van de belanghebbende (n) valt te rechtvaardigenn op grond van het autonomiebeginsel. Voorwaarde voor deze 'schikking' is,
datt de bestuursrechter daarbij blijft binnen de grenzen van het recht, die onder
anderee door het specialiteitsbeginsel en het legaliteitsbeginsel worden bepaald.
Dee rechter dient zich bovendien van de belangen van andere belanghebbenden te
vergewissenn en mag niet (bij wijze van schikking) in de zaak voorzien dan nadat
hijj hen in de procedure heeft betrokken. 562 De bestuursrechter behoort af te zien
vann het in de zaak voorzien, als deze derden daardoor dreigen te worden benadeeld,55 3 omdat het in de zaak voorzien leidt tot een beperking van hun recht van
bezwaarr en beroep. Als het bestuursorgaan een nieuw besluit zou hebben genomen,, hadden zij immers daartegen bezwaar en beroep kunnen instellen.
Inn geval van het in de zaak voorzien staat daarentegen voor hen hooguit nog de mogelijkheidd van hoger beroep open. Ter beoordeling of andere belanghebbenden door het in de
zaakk voorzien in hun belangen worden geschaad, zijn overigens in beginsel alleen de
belangenn die bescherming hebben gevonden in het toepasselijk wettelijk voorschrift relevantt (relativiteitsleer).
Hett hanteren van de bevoegdheid om in de zaak te voorzien ligt ook in de rede,
alss het te beslechten geschil betrekking heeft op een punitieve sanctie, op de vaststellingg van een schadevergoeding of nadeelcompensatie, 564 op een schuldvordering,, en voorts ingeval het duidelijk is dat op grond van het beleid van het
bestuursorgaann nog maar één bepaald besluit kan worden genomen. 505
558..

559..
560..
561..
562..
563..
564..
565..

ABRvS 8 januari 1996, AB 1996, 159, m.n. J. Struiksma. In deze zaak werd gedeeltelijk in de
zaakk voorzien. De rechter deed daarbij de in art. 42, derde lid, Ww voorziene mededeling. Het
wass vervolgens aan het bestuursorgaan om te beslissen of het vrijstelling zou verlenen van
hett bestemmingsplan; zie ook ABRvS 24 maart 1997, AB 1997, 401, m.n. N. Verheij.
Anders: Hirsch Ballin (1983), p. 53 - 64; vgl. Brenninkmeijer (1991), p. 50.
ABRvS 21 juli 1997, JB 1997, 214, m.n. R.J.G.H. Seerden.
Nicolaï (1994), p. 144; zie CRvB 21 december 1995, JB 1996, 35; ABRvS 6 mei 1997, AB 1997,
410,, m.n. N. Verheij.
Ten Berge (1993), p. 181.
ABRvS 10 augustus 1995, AB-kort 1995, 665; Neerhof (1999), p. 82; Allewijn (1998), p. 297.
ABRvS 30 november 1998, JB 1999,12, m.n. R.J.N.S. Schlössels.
Allewijn (1998), p. 297: hij beperkt zich overigens niet tot punitieve sancties, maar heeft het
daarbijj over sancties in het algemeen; zie voor een in de zaak voorzien in geval van een sanctiee die niet punitief van aard is, CBB 20 februari 2001, AB 2001,169, m.n. J.H. van der Veen;
EttekovenEttekoven (2001), p. 85; Neerhof (1999), p. 82.

TYPENN UITSPRAKEN

173

Eenn punitieve sanctie geldt als een straf in de zin van artikel 6 EVRM. Het opleggen van
eenn straf is in de eerste plaats een taak van de rechter. Die taak mag echter ook opgedragen
wordenn aan een bestuursorgaan, mits de gestrafte vervolgens de straf ter beoordeling aan
dee rechter kan voorleggen en de rechter deze volledig kan toetsen. Dat betekent dat hij een
straff integraal op basis van het evenredigheidsbeginsel - niet slechts marginaal - dient te
toetsen.. In geval van een onrechtmatige straf moet hij daarom ook bevoegd worden geacht
omm vervolgens zelfde juiste straf op te leggen. In geval van een schuldvordering of schadevergoedingg gaat het om het bepalen van de omvang van het verschuldigde geldbedrag of de
geledenn schade (eveneens uitgedrukt in een geldbedrag). Het bestuursorgaan wordt verondersteldd daarbij geen discretionaire bevoegdheid toe te komen. Daarom bestaat er geen
belemmeringg voor de rechter tot het toepassen van zijn bevoegdheid om in de zaak te voorzien.. Bovendien beschouwt men het vaststellen van de omvang van de te vergoeden schade
'bijj uitstek' als een taak van de rechter. Hem komt bijvoorbeeld ook de bevoegdheid toe om
dee omvang daarvan te matigen, wat is geregeld in artikel 6:109 BW. Het vermogensrecht
inzakee schadevergoedingen is blijkens vaste jurisprudentie ook van toepassing op
bestuursrechtelijkee rechtsbetrekkingen.5
Dee rechter zou zo nodig het bestuursorgaan kunnen uitnodigen om zijn beleid tijdens de
proceduree expliciet te formuleren en om aan te geven tot welk besluit de toepassing daarvann behoort te leiden. De rechter rekent het echter over het algemeen niet tot zijn taak om
hett bestuursorgaan daartoe in de gelegenheid te stellen.5 7
6.3.56.3.5 De veroordeling tot schadevergoeding
Voortss kan de bestuursrechter in aanvulling op een gegrondverklaring van het
beroepp op verzoek van eiser een veroordeling tot schadevergoeding uitspreken.
Uitt de aard van schadevergoedingskwesties vloeit voort dat een uitspraak daaroverr slechts de verzoeker en het aansprakelijk gestelde bestuursorgaan bindt. 5
Eiserr kan er ook voor kiezen om de rechter daartoe geen verzoek te doen en om
laterr alsnog de schade langs andere weg te verhalen. Hij kan dat dan doen door
eenn zuiver schadebesluit uit te lokken of door een onrechtmatigedaadsactie in te
stellenn bij de burgerlijke rechter. Op basis van de wetsgeschiedenis mag men er
immerss van uitgaan dat de mogelijkheid van een onrechtmatigedaadsactie niet is
komenn te vervallen ten gevolge van de jurisprudentie over zuivere schadebesluiten. 55 9 De wetgever heeft immers de gelaedeerde ook de keuze willen laten tussenn een schadevergoeding ex artikel 8:73 Awb en een onrechtmatigedaadsactie,
zodatt ook met betrekking tot het zuivere schadebesluit een keuzemogelijkheid
behoortt te bestaan.

566..
567..
568..
569..

CRvB 22 juni 2000, AB 2000, 373; ABRvS 21 mei 1997, AB 1997, 276.
Vgl. Schueler (1994), p. 279.
Het bestuursorgaan is aansprakelijk. Op de rechtspersoon waar dat bestuursorgaan deel van
uitmaakt,, rust vervolgens de verplichting om die schadevergoeding te betalen.
In deze zin Rb. Groningen 28 november 1997, RSV 1998/132; in zijn annotatie bij CBB
199 februari 1997, in M & R1997, nr. 40 leidt Ch. Backes het bestaan van een dergeljke keuzemogelijkheidd af uit deze uitspraak.
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6.44

T E N SLOTTE

Dee rechter toetst de rechtmatigheid van het bestreden besluit over het algemeen
exx tune, zij het dat hij soms nova in zijn beoordeling daarvan betrekt die een
nieuww licht werpen op de feiten die zich reeds hebben voorgedaan ten tijde van
datdat besluit (retrospectieve ex tunctoetsing). Uit een oogpunt van rechtszekerheid
enn effectieve en efficiënte rechtspraak is het echter wenselijk, dat de rechter zich
bevoegdd acht (afhankelijk van de aard van het bestreden besluit) om ex nunc te
toetsen.. Hij doet dat nu alleen in het kader van de aanvullende dicta die hij kan
geven. .
Dee bestuursrechter blijkt zich bij zijn uitspraak, in het geval van een gegrond
beroep,, vaak te beperken tot de constatering, dat het bestreden besluit in strijd is
mett een bepaalde (formele) regel. In dat geval dient hij veelal te volstaan met een
vernietigingg van het bestreden besluit en het geven van een opdracht aan het
bestuursorgaann om een nieuw besluit te nemen met inachtneming van zijn uitspraak. .
Gelett daarop zou men zich zelfs kunnen afvragen of de primaire functie van rechtspraak
inderdaadd het bieden van rechtsbescherming is.57° Wat de consequenties van die vernietigingg vervolgens zijn voor de rechtspositie van de belanghebbende, blijft in geval van een
vernietigingg op formele gronden immers in de rechterlijke uitspraak vaak onbesproken.
Dee rechter past zijn bevoegdheid om in de zaak te voorzien met de nodige terughoudendheidd toe, terwijl hij dat naar de letter van de wet niet hoeft te doen. De
rechterr acht zich echter daartoe genoodzaakt - net als bij het uitoefenen van zijn
bevoegdheidd tot het in stand laten van de rechtsgevolgen van het vernietigde
besluitt - vanwege zijn staatsrechtelijke positie (paragraaf 1.4.3). Hij tracht daarmeee te voorkomen, dat hij op de stoel van het bestuur gaat zitten. Hij geeft deze
dictaa over het algemeen niet, indien na de vernietiging van het bestreden besluit
nogg een discretionaire bevoegdheid rest voor het bestuursorgaan bij het nemen
vann het nieuwe besluit.
Uitt een oogpunt van definitieve conflictbeslechting valt die terughoudende benaderingg van de rechter te betreuren en is het wenselijk, dat hij zoveel mogelijk zijn
bevoegdheidd om in de zaak te voorzien toepast. Daarom is het nodig om verder
naa te gaan of en onder welke omstandigheden hij dat kan doen; of hij, anders
gezegd,, over voldoende instrumenten beschikt om alle relevante informatie
bovenn tafel te krijgen, op basis waarvan hij op verantwoorde wijze (toch) in de
zaakk zou kunnen voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van zijn staatsrechtelijke
positiee ten opzichte van het bestuursorgaan.

570..

Vgl. Heldeweg, Schlössels & Seerden (2000).
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Mett het oog daarop kan de rechter bijvoorbeeld het bestuursorgaan vragen om tijdens de
proceduree reeds beleidskeuzen te maken, zodat hij deze in zijn oordeel kan betrekken (zie
paragraaff 5.4.2 en hoofdstuk 8).571
Dee rechter behoort volgens sommigen ook niet - in geval van een gebonden
bevoegdheidd - in de zaak te voorzien als nog nader onderzoek naar de relevante
feitenn nodig is. 572 Het zou niet tot zijn taak behoren om dat te doen; hij behoort
volgenss deze gedachtegang immers niet te doen wat het bestuursorgaan eigenlijk
hadd moeten doen. Nalatig gedrag van het bestuursorgaan dreigt anders min of
meerr beloond te worden.
Alleenn als dat onderzoek als aanvulling op of als verificatie van reeds ingebrachte gegevens
dient,, kan dat anders liggen,573 dit terzijde opgemerkt. De rechter behoort derhalve niet
zijnn onderzoeksbevoegdheden aan te wenden opdat hij in de zaak kan voorzien.574
Dee rechter zal, als nog nader onderzoek van de feiten nodig is, geen eindbeslissing kunnenn geven over de vraag op welk besluit (inhoudelijk gezien) eiser aanspraak kan maken,
zodatt onzekerheid blijft bestaan over zijn rechtspositie. Om uiteindelijk tot een definitieve
beslechtingg van het geschil te komen zal het daarom nodig zijn dat in dat geval tijdens de
proceduree de verhouding tussen partijen nader wordt geconcretiseerd, bijvoorbeeld door
inbrengg van relevante feiten.575
Opp grond van overwegingen van rechtszekerheid en efficiënte en effectieve rechtspraakk valt het nodige op deze restrictieve benadering van de rechter af te dingen.
Dezee afwachtende houding is uit oogpunt van effectieve rechtspraak niet acceptabel.. In ieder geval behoort de rechter - voor zover hij dan zelf dat onderzoek niet
will of kan doen - ervoor te zorgen, dat het bestuursorgaan hangende de proceduree hem alle relevante informatie verstrekt. Dat kan betekenen, dat het
bestuursorgaann tijdens de procedure nog een nader onderzoek naar de feiten
dientt te verrichten. De vraag is of de rechter over voldoende instrumenten
beschiktt om een en ander te realiseren (nog afgezien van de vraag of hij daarvoor
overr voldoende mankracht beschikt).
Dee bestaande werkdruk van en het tekort aan rechters vormen heden voor de rechter echterr een belangrijke negatieve factor om tot zo'n invulling van zijn taak te komen (zie paragraaff 9.7).
Tenn behoeve van effectieve rechtspraak is het bovendien wenselijk, dat de rechter
bijj zijn uitspraak met nova rekening kan houden. Hij kan dat doen op grond van
571..
572..

573..
574..
575..

Schueler (1994), p. 197 - 208 en 279.
Ten Berge e.a. (1996), p. 234; zie bijvoorbeeld met betrekking tot het in stand laten van de
rechtsgevolgen:: ABRvS 4 juni 1999, JB 1999,169, m.n. F.A.M. Stroink; ABRvS, 28 juni 1999,
NJB-katern,, 3 september 1999, p. 1430; zie bijvoorbeeld met betrekking tot het in de zaak
voorzien:: ABRvS 27 augustus, 1999, nr. H01.98.1827.
Vgl. Schreuder-Vlasblom (1991), p. 73.
Wulffraat-van Dijk (1995), p. 264.
Vgl. Schueler (1994), i.h.b. p. 127 -129 en 273; Brenninkmeijer (1994b).
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zijnn bevoegdheid ex artikel 8:72, derde lid, Awb tot het in stand laten van de
rechtsgevolgenn van het vernietigde besluit of wanneer hij ex artikel 8:72, vierde
lid,, Awb in de zaak voorziet.

77

7.11

Sturing van het proces

D E ACTIEVE ROL VAN DE BESTUURSRECHTER

7.1.17.1.1 Algemeen: rechtvaardigingsgronden
Eenn sturend optreden van de rechter kan om uiteenlopende redenen wenselijk
zijn.. Die sturing kan nodig zijn om het tempo in de procedure te houden (zie
randvoorwaardee 7, genoemd in paragraaf 1.4.1). Dat sturend optreden kan ook
nodigg zijn om zoveel mogelijk informatie boven tafel te krijgen ten behoeve van
hett definitief beslechten van het rechtsgeschil (paragrafen 1.4.4 e n 6.4) en om te
voorkomenn dat procedure op procedure gestapeld wordt.
Dee in paragraaf i.i.a genoemde casus inzake het motorcrossterrein te De Wolden toont
bijvoorbeeldd aan, dat gebrek aan informatie en het achterwege blijven van beleidskeuzen
ertoee kunnen leiden, dat procedure op procedure wordt gestapeld. Door sturend optreden
vann de rechter had dat wellicht kunnen worden voorkomen.57"
Eenn sturend optreden van de rechter bevordert veelal de efficiëntie en de effectiviteitt van de rechtspraak. Dat sturend optreden kan bovendien (mede) wenselijk
zijnn in het licht van het decisiebeginsel, het beginsel van behoorlijke rechtspraak
datt de procedure binnen een redelijke termijn moet worden afgerond, en de
rechtszekerheid.. Deze sturing vindt bovendien haar legitimatie in het beginsel
vann ongelijkheidscompensatie (zie paragraaf 1.2). Het beginsel gaat uit van de
gedachte,, dat het bestuursprocesrecht dient ter compensatie van de ongelijke
positiess van het bestuursorgaan en de belanghebbende door het bieden van eenzijdigee rechtsbescherming. Anders gezegd, bestuursrechtspraak dient mede om
belanghebbendenn bescherming te bieden tegen onrechtmatige machtsuitoefeningg van bestuursorganen en fungeert, zo bezien, ter compensatie daarvan.577
Overigenss zou een actieve houding van de rechter ook gewenst kunnen zijn,
omdatt de burger aanspraak kan maken op een actieve zorg van de overheid (actief
dienstbetoon). 5788 Sturend optreden door de rechter als overheidsfunctionaris kan
gegrondd zijn op een actieve zorg voor het realiseren van definitieve conflictbeslechting. .
Dee keerzijde van een actief optreden van de rechter is, dat dit een beperking van
dee autonomie van de belanghebbende impliceert. Die beperking kan echter uit
oogpuntt van rechtsbescherming wenselijk zijn. Belanghebbenden zijn immers
vaakk gebaat bij zoveel mogelijk duidelijkheid over hun rechtspositie op een zo
kortt mogelijke termijn. Een actieve rol van de rechter houdt verband met het realiserenn van de rechtsbeschermingfunctie. De mogelijkheden voor de rechter om
576..
577..
578..

Vgl. Schueler (1994); Polak (2000a); Ettekoven (2001).
Kamerstukken II, 1991 -1992, nr. 3, p. 36 - 37; Schreuder-Vlasblom (1998a), p. 118 en 120.
Scheltema (1989), p. 21; Nicolaï (1990), p. 171,178,460 e.v.
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diee rol te vullen worden echter begrensd door het verdedigingsbeginsel en de eis
datdat de rechter onpartijdig dient te zijn. De grenzen van zijn taak vinden hun oorsprongg in zijn staatsrechtelijke positie (paragraaf 1.4.3)
Datt de actieve rol van de rechter in verband valt te brengen met de rechtsbeschermingfunctiee is opmerkelijk, omdat die functie anderzijds ook de autonome positie van de
belanghebbendee in de bestuursrechtspraak legitimeert. Op dit punt lijkt dus een spanningsveldd op te treden. De autonomie van de belanghebbende en de taak van de rechter
omm sturend op te treden zijn echter geen absolute grootheden. Deze betreffen verschillendee aspecten van het proces. De autonomie van de belanghebbende heeft vooral betrekkingg op de aanvang van de procedure, het bepalen waarop het geschil betrekking heeft en
eventueell op de mogelijkheid om het geding voortijdig door het intrekken van het beroep
tee beëindigen. De sturende rol van de rechter heeft vooral betrekking op wat er tijdens het
gedingg gebeurt, en op de uitspraken die de rechter kan doen.
7.1.22

Sturing: procedureel of materieel

Hett sturend optreden van de rechter kan procedureel van aard zijn. Daarbij valt te
denkenn aan het stellen van termijnen, het uitnodigen van derde-belanghebbendenn om aan het geding deel te nemen, het gelasten van een comparitie, de versneldee procedure en het toepassen van artikel 8:86 Awb.
Eenn materieel sturend optreden van de rechter is aan de orde in de gevallenn waarin hij een wijziging van het petitum en het aanvoeren van nieuwe argumentenn en gegevens (niet) in het geding toelaat. Voorts valt daarbij te denken aan
hett ambtshalve aanvullen van rechtsgronden en de feiten. De verscheidene mogelijkhedenn om sturend op te treden hangen veelal met elkaar samen. De comparitiee kan er immers toe dienen om partijen in de gelegenheid te brengen om extra
gegevenss en argumenten aan te dragen.
Dee comparitie kan verschillende doelen (tegelijk) dienen. Zo kan de comparitie dienen om
gegevenss te verzamelen, partijen tot een schikking te bewegen, een bemiddeling te beproeven,, of om te inventariseren wat een goede planning van de procedure zou zijn, of deze
zichh bijvoorbeeld leent voor een versnelde behandeling.579
Ditt hoofdstuk gaat over beide typen van actief optreden van de rechter.
7.22

SNELHEID

Tenn minste één van de partijen wil vaak zo snel mogelijk een rechterlijke uitspraak.. Aan voldoende snelheid in de bestuursrechtspraak ontbreekt het nogal
eenss (paragraaf 1.1.2). In rechtspraak valt snelheid met behulp van de volgende
'middelen'' te bevorderen.

579..

Ettekoven (2001) spreekt in dit verband van een poortzitting (p. 31).
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1..

Op basis van artikel 8:86 Awb kan de president van de rechtbank in geval
vann een procedure tot een voorlopige voorziening onmiddellijk uitspraak
doenn in de hoofdzaak. De rechter kan daartoe in principe ambtshalve beslissen.. Voorwaarde is dat beroep is ingesteld. De hoofdzaak mag zich niet meer
inn de fase van de bezwaarprocedure bevinden. Voorts moet een onderzoek
vann de zaak in de bodemprocedure redelijkerwijs niet meer aan een beoordelingg van deze zaak kunnen bijdragen.
2.. De rechter kan voorts de vaart in de procedure houden door het stellen van
termijnenn om stukken in te brengen en door het plannen van een zitting op
kortee termijn. De bestuursrechter beschikt echter maar in beperkte mate
overr 'sancties', als één van de partijen nalatig is met het tijdig indienen van
stukken.. Het blijkt dat bestuursorganen heden veelal niet in staat zijn om
tijdigg de gedingstukken en hun verweerschrift in te dienen, dat wil zeggen
binnenn vier weken nadat aan hen het beroepschrift is verzonden. 5 Deze
stukkenn kunnen vaak 'ongestraft' te laat binnenkomen (al dan niet in de
vormm van een nadere memorie).
Dee richtlijnen voor de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken ter bekorting van de
beroepsproceduress beogen mede deze termijn te handhaven. Volgens deze richtlijnen kan
daarbijj de inlichtingencornparitie een nuttige functie vervullen. De comparitie zou daarbij
alss een stok achter de deur kunnen fungeren. Partijen zijn immers verplicht ter comparitie
tee verschijnen. De rechter zou hen voorafgaande daaraan over het doel daarvan (de bewijsvergaring)) kunnen informeren. De dreiging van een comparitie zou voor de meeste
bestuursorganenn voldoende reden behoren te zijn om voorafgaande daaraan de gedingstukkenn en het verweerschrift alsnog zo spoedig mogelijk te overleggen,581 en om desgevraagdd andere informatie te verschaffen. Het toepassen daarvan met het oog op de
bewijsvergaringg vindt echter in de praktijk weinig plaats.
3..

580..
581..

Voorts kan de rechter op grond van artikel 8:52 Awb op verzoek van partijen
off ambtshalve de procedure versneld behandelen. Deze voorziening kent
verschillendee modaliteiten. Bij deze voorziening kan de rechter de termijn
omm griffierechten te betalen en stukken in te dienen verkorten. Hij kan
bovendienn beslissen, dat partijen niet van repliek en dupliek kunnen dienen,
datt geen deskundigen worden toegelaten tot het proces of om de zitting op
kortee termijn uit te schrijven. Deze opties kan hij combineren. Of de rechter
tott een versnelde behandeling besluit, is afhankelijk van punten zoals het
belangg dat eiser daarbij heeft, de andere betrokken belangen en de complexiteitt van de relevante feiten (of nader onderzoek nodig is). Een zaak
waarbijj de beantwoording van een rechtsvraag centraal staat en de feiten helderr zijn, leent zich bijvoorbeeld goed voor een versnelde behandeling. Deze

Art. 8:42, eerste lid, Awb.
Procesregeling bestuursrecht (1999), p. 3 (toelichting op artikel 3), Stcrt 1999, nr. 172, p. 14;
artikell 3 is in de Procesregeling bestuursrecht 2001 (Stcrt. 1 oktober 2001, nr. 189, p. 35)
ongewijzigdd gebleven.
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proceduree heeft als voordeel ten opzichte van de procedure tot een voorlopigee voorziening, dat deze leidt tot een definitief oordeel van de rechter. 5
Ettekovenn wijst er in zijn preadvies op, dat het beleid dat de verschillende rechtbanken
inzakee de versnelde procedure in geval van artikel 6:2 Awb voeren, uiteenloopt. De
bestuursrechterr reageert zijns inziens niet altijd snel genoeg op beroepen tegen fictieve
besluiten.55 3 Hij doet voorstellen met betrekking tot de vraag hoe de bestuursrechter
inzakee artikel 6:2 Awb-kwesties sneller, efficiënter en effectiever kan optreden. De rechter
moett bijvoorbeeld in die kwesties uitspraak kunnen doen zonder over de op de zaak
betrekkingg hebbende stukken te beschikken. Inmiddels is in de nieuwe Procesregeling de
bepalingg opgenomen, dat in dat geval zo mogelijk een vereenvoudigde behandeling van de
zaakk plaatsvindt. Volgens die regel, die overigens niet bindend is, dient de rechtbank dan
binnenn vier weken uitspraak te doen. 584
Verbeteringenn op het punt van snelheid dienen niet zozeer gezocht te worden in nadere
regelgeving,, maar veeleer in het aanpassen van de interne, organisatorische aspecten binnenn de rechterlijke macht.5 5
7.33

H E T U I T N O D I C E N VAN EEN BELANGHEBBENDE ALS PARTIJ

Voortss treedt de rechter sturend op, als hij op basis van artikel 8:26 Awb ambtshalvee andere belanghebbenden die nog geen partij zijn, uitnodigt om alsnog in
diee hoedanigheid aan het proces deel te nemen. Hij kan dat ook doen op verzoek
vann partijen of van deze anderen. De rechter kan hen oproepen tot de sluiting van
hett onderzoek ter zitting. 586 Deze bevoegdheid is alleen relevant voor een meerpartijenconflict.. De rechter maakt in de praktijk geregeld gebruik van deze
bevoegdheid. .
Dee functie van artikel 8:26 Awb is een tweeledige: om betrokken belanghebbendenn in de gelegenheid te stellen op te komen voor hun belangen (verdedigingsbeginsel)) en om relevante informatie te verzamelen (waarheidsvinding).
Artikell 8:26 Awb geeft de rechter een discretionaire bevoegdheid. Zijn beleidsvrijheidd is overigens in belangrijke mate beperkt door zijn gebondenheid aan de
beginselenn van behoorlijke rechtspleging. Daarbij is met name het voormelde
verdedigingsbeginsell van belang. Wanneer een uitspraak van de bestuursrechter
directt nadelige gevolgen heeft voor de rechtspositie van een belanghebbende,
magg de rechter op grond van dat beginsel die uitspraak immers niet doen zonder
diee persoon te hebben uitgenodigd om als partij aan het proces deel te nemen. 5 7
Zoo zal de rechter op grond van dat beginsel bijvoorbeeld de vergunninghouder ex
artikell 8:26 Awb dienen op te roepen, als andere belanghebbenden tegen het
582..
583..
584..
585..
586..
587..

Ettekoven (2001), p. 46: hij wijst erop, dat partijen zelden om het toepassen van deze proceduree verzoeken.
Ettekoven (2001), p. 15, 19 - 21.
Stcrt. 1 oktober 2001, nr. 189, p. 35.
Zie daarover: Govaers (2001); Kamerstukken II, 2000 - 2001, 27 461, nr. 1.
Ettekoven (2001), p. 74.
Vgl. De Waard (1987), p. 254; Kamerstukken II, 1991 - 1992, 22 495, nr. 3 p. 117: de wetsgeschiedeniss is overigens minder stellig op dit punt.
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verlenenn daarvan beroep hebben ingesteld. Op grond van het verdedigingsbeginsell dient de rechter bovendien de belanghebbenden die hebben deelgenomen aan
dee bezwaarprocedure in de gelegenheid te stellen om als partij aan het geding
deell te nemen. 5 * 8 Ook deze verplichting valt te legitimeren op basis van het verdedigingsbeginsel. .
Mett name in het geval dat de rechter een comparitie inzet om tot een definitieve conflictbeslechtingg te komen, zal hij gehouden zijn om van deze bevoegdheid gebruik te maken.
Dee comparitie komt in paragraaf 7.4 aan de orde.
Hett is echter niet nodig om elke belanghebbende op grond van deze bepaling te horen. Dat
iss bijvoorbeeld niet nodig, als het belang van de desbetreffende persoon in het licht van het
toepasselijkee recht niet relevant is, of wellicht ook niet, als dit in voldoende mate is verdisconteerdd in het algemeen belang dat het bestuursorgaan behartigt. Het belang van de nietprocederendee derde-belanghebbende loopt soms parallel met dat van eiser.5°9 Ook dan is
hethet niet altijd nodig om hem voor deelname aan het geding op te roepen.
Artikell 8:26 Awb dient daarnaast de waarheidsvinding. Het biedt de rechter de
mogelijkheidd om informatie in te winnen. 590 Indien het geschil bijvoorbeeld
deelss gaat over belangen van niet-partijen waarmee het bestuursorgaan rekening
hadd behoren te houden op grond van artikel 3:4, eerste lid, Awb, is de rechter voor
eenn deugdelijke beoordeling van dat geschil afhankelijk van informatie omtrent
diee belangen.
Dee situatie laat zich denken, dat een restauranthouder beroep heeft ingesteld tegen het tijdelijkk intrekken van zijn exploitatievergunning. Die sanctie is hem opgelegd, omdat hij
gedurendee de zomermaanden enkele keren laat in de avond te luid muziek heeft gedraaid.
Dezee sanctie acht hij onevenredig zwaar. Hij heeft daardoor veel schade geleden. Een dergelijkk besluit neemt het bestuursorgaan veelal naar aanleiding van een verzoek van omwonenden.. De overtreder beweert, dat de incidenten vroeg in de avond plaatsvonden en dat
alss inderdaad daarvan sprake zou zijn geweest, deze overtredingen een tijdelijk karakter
hadden.. Herhaling daarvan zou daarna niet hebben plaatsgevonden. De rechter kan het
nodigg achten om omwonenden daarover te horen om deze informatie te verifiëren. Hij
kann hen daartoe uitnodigen om als partij aan het geding deel te nemen.
Eenn belanghebbende kan in principe slechts gedurende zes weken in beroep
gaann tegen een besluit. Als hij dat nalaat, krijgt dat besluit formele rechtskracht.
Hett is niet de bedoeling, dat deze belanghebbende alsnog via artikel 8:26 Awb
eenn rechtsmiddel verkrijgt om dit besluit te bestrijden nadat de beroepstermijn is

588..
589..
590..

Nicolaï (1994a), p. 149 -157.
CBB 31 december 1996, RAwb 1997, 107, m.n. J.B.J.M. ten Berge: Ten Berge e.a. (1996),
par.. 2.3.5.
Nicolaï (1994a), p. 150.

1822

BESTUURSRECHTSPRAAK

verstreken. 5911 Die extra kans past niet binnen het systeem, wat volgt uit een
internee vergelijking van de onderhavige kwestie met andere bepalingen van het
bestuursprocesrecht. .
Dee voormelde gedachte vormt ook de ratio van artikel 6:13 Awb. Dat artikel bepaalt, dat een
belanghebbendee niet in beroep kan gaan, als hij niet eerst bezwaar heeft gemaakt (maar
alleenn een ander) en hem dat redelijkerwijs valt te verwijten.
Uitt het voorafgaande volgt dat, een belanghebbende die op basis van artikel 8:26
Awbb aan het proces deelneemt, niet het recht heeft om de omvang van het geschil
uitt te breiden. Het is dus niet mogelijk, dat eiser door de argumenten van de
opgeroepenee in een slechtere positie komt te verkeren dan waarin hij zich bevond
voordatt hij in beroep ging. Dat zou op gespannen voet staan met de rechtszekerheidd jegens eiser(s). Het is wel mogelijk, dat de verdediging van deze uitgenodigdee persoon ertoe leidt, dat de rechter het beroep van eiser ongegrond
verklaart.592 2
Binnenn deze grenzen heeft de opgeroepen belanghebbende vervolgens wel dezelfde
bevoegdhedenn en plichten als eiser. Uit dien hoofde kan hij bijvoorbeeld om vergoeding
vann schade verzoeken op grond van artikel 8:73 Awb.593 Hij heeft bovendien het recht om
zijnn zienswijze te geven met betrekking tot het verslag dat deskundigen hebben gemaakt
tijdenss het vooronderzoek,594 alsmede het recht om getuigen en deskundigen naar de zittingg mee te nemen.595
Eenn uitzondering op deze stringente uitleg van artikel 8:26 Awb kan gerechtvaardigdd zijn. Zo behoort de opgeroepen belanghebbende wel de mogelijkheid te krijgenn om het geschil uit te breiden, als hem geen enkel verwijt valt te maken van
hett feit, dat hij niet (op tijd) beroep heeft ingesteld. In dit bijzondere geval zou
immerss ook sprake zijn geweest van een verschoonbare termijnoverschrijding, in
dee zin van artikel 6:11 Awb. Op grond daarvan komt hem nog het recht van
beroepp toe. 59

591..

592..

593..

594..
595..
596..

Vgl. ABRvS 13 november 1995, AB 1996, 178, m.n. P.J.J. van Buuren; ABRvS 24 februari
1998,, JB 1998, 95: vandaar dat de bestuursrechter van oordeel is, dat een derde die op basis
vann die bepaling aan het proces heeft deelgenomen, geen hoger beroep mag instellen tegen
dee uitspraak van de rechtbank, ingeval hij door die uitspraak niet in een slechtere positie is
komenn te verkeren dan waarin hij zich bevond voordat de procedure bij de rechtbank een
aanvangg nam.
Schreuder-Vlasblom (1994), p. 62: een en ander zal afhankelijk zijn van hoe de rechter zijn
taakk opvat; voor ruimere bevoegdheden voor de 'instappende' belanghebbenden pleiten Vrankenn & Brenninkmeijer (1992), p. 1001; zie ook Nicolaï (1994a), p. 151.
Kleijn e.a (1994), p. 32. Deze opvatting is in overeenstemming met de opvatting, dat een uitzonderingg dient te worden gemaakt op de leer van de formele rechtskracht in geval van zuiveree schadebesluiten. Die opvatting komt in een volgende paragraaf van dit hoofdstuk aan de
orde. .
Art. 8:47, vijfde lid, Awb.
Art. 8:60, vierde lid, Awb.
De mogelijkheid om ook nog na zes weken in beroep te gaan, in geval van toepassing van
artikell 6:2 Awb, heb ik buiten beschouwing gelaten.
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D E COMPARITIE

7.4.17.4.1

Algemeen

Bijj het vergroten van het conflictoplossend vermogen van rechtspraak kan de
comparitiee een centrale functie vervullen. De comparitie biedt de rechter verscheidenee toepassingsmogelijkheden om sturend op te treden ten behoeve van
snellee en effectieve rechtspraak. 597 De mogelijkheden daartoe worden in de praktijkk echter nauwelijks benut.598 De comparitie lijkt een uitermate geschikt instrumentt om de efficiëntie en de effectiviteit van rechtspraak op te voeren (zie
hoofdstukk 8).
Dezee kan immers als middel fungeren om door een strakke planning van
hett geding eventueel in overleg met partijen, het bestuursorgaan in staat te stellenn tot het doen van nader onderzoek naar de feiten, om partijen - of althans één
vann hen - aan te zetten om beslissingen te nemen tijdens het geding en om alternatievee methoden van conflictbeslechting te beproeven.
Bijj de Rechtbank Amsterdam is geëxperimenteerd met een "poortzitting", die dient als
zeeff om zaken te selecteren die zich voor snelle behandeling lenen. Eventueel vindt na zo'n
zittingg een volgende zitting plaats en wordt de zaak aangehouden. Die poortzitting
gebruiktt de rechter mede om direct over te gaan tot het stellen van vragen om tot de kern
vann de zaak te komen.599 Die poortzitting kan zowel de functie van een 'gewone' zitting
vervullenn als die van de comparitie, al naar gelang de omstandigheden van het geval.
Inn het civiele procesrecht vindt de comparitie veelvuldig toepassing. Deze heeft een centralee plaats gekregen in de procedure en vervult de hiervoor genoemde functies. Wat met
namee opvalt, is dat deze een belangrijke instrument blijkt voor het sturen en plannen van
hethet vervolg van de procedure en dat de rechter deze mede dient te gebruiken om na te gaan
off de procedure niet versneld valt te behandelen. In het nieuwe civiele procesrecht, dat per
11 januari 2002 is ingevoerd, zal het belang van de comparitie verder toenemen. Aan deze
figuurr is binnen dat nieuwe recht een wezenlijke functie toegekend.600 In principe dient
eenn comparitie na antwoord plaats te vinden. Voor die tijd dient de eiser in zijn dagvaardingg (zo mogelijk) alle relevante informatie naar waarheid verstrekt te hebben en een uiteenzettingg te hebben gegeven over het rechtsgeschil en daarbij ook (zo mogelijk) het
standpuntt van gedaagde weer te geven. De 'eigenlijke' behandeling van het geschil zal tijdenss die comparitie plaatsvinden. Partijen hebben niet langer het recht op repliek en
dupliek.. Deze kunnen alleen plaatsvinden, als de rechter besluit tot het niet toepassen van
dee comparitie of als hij partijen alsnog het recht daartoe verleent vanwege de complexiteit
vann de zaak. Met het invoeren van dat nieuwe procesrecht is een snellere en efficiëntere
procesvoeringg nagestreefd.
Vann de ervaringen die men in het civiele procesrecht heeft opgedaan en nog zal
opdoenn met de comparitie, kan men 'leren' ten behoeve van een modernisering
vann het bestuursprocesrecht. Ook daarbinnen zou de comparitie wellicht een cen597..
598..
599..
600..

Zie voor de comparitie, Pennarts (1993).
Neerhof (1999), p. 84: de schikkingcomparitie vindt in de praktijk zelden plaats.
Ettekoven (2001), p. 311 - 34.
Gerretsen (2001), p. 577 - 580.

1844

BESTUURSRECHTSPRAAK

tralee rol kunnen gaan vervullen ter bevordering van snelle en effectieve rechtspraak,, waarbij de rechter rechtsgeschillen zoveel mogelijk definitief beslecht.
Gerritsenn verwacht echter dat er in het civiele procesrecht wat betreft de meer ingewikkeldee procedures in de praktijk vermoedelijk niet veel zal veranderen. Hij hoopt dat voor
diee categorie van zaken nog eens wordt voorzien in een onder supervisie van een vice-presidentt ('voorzieningenrechter') gesteld case-management met uitgebreide mogelijkheden
tott bewijsvoering.
7.4.22

Nader onderzoek

Inzett van de comparitie ten behoeve van definitieve conflictbeslechting kan dienenn om de ontbrekende gegevens boven tafel te krijgen. Inzicht in alle relevante
feitenn kan vervolgens voldoende zijn om te beoordelen welk besluit het bestuursorgaann rechtens dient te nemen (zie paragraaf 6.4).
Datt valt soms (op grond van het gelijkheidsbeginsel) af te leiden uit het van toepassing zijndee wettelijk voorschrift of de van toepassing zijnde beleidsregel. Uit de feiten blijkt dan
datt is voldaan aan de voorwaarden in die regels. Het gaat dan om een besluit dat (in feite)
eenn sterk gebonden karakter heeft.
7.4.33

Definitieve beslechting van het geschil

Veelall betreft het geschil de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid (die
niett is ingeperkt door beleidsregels). De rechter kan de comparitie van partijen in
gevall van (resterende) beleidsvrijheid als een instrument gebruiken om te komen
tott wat ook wel een 'Ermessenreduzierung auf Null' wordt genoemd (zie paragraaff 5.4.4). Daarbij wordt de beleidsvrijheid van het bestuursorgaan om een
bepaaldd besluit te nemen tijdens de procedure zodanig beperkt, dat het in feite
rechtenss gezien nog maar één besluit kan nemen. 6 0 2 De rechter 'dwingt' door
hett inzetten van de comparitie het bestuursorgaan om reeds tijdens de procedure
bepaaldee beleidskeuzen te maken, of reeds gemaakte beleidskeuzen (beleidscriteria)) kenbaar te maken. De rechter kan tijdens de comparitie voorts het bestuursorgaann uitnodigen om na te gaan welk nieuw besluit het overweegt te nemen. De
rechterr zou het voorgestelde besluit vervolgens kunnen 'overnemen', mits dat
rechtmatigg is, door dienovereenkomstig in de zaak te voorzien. 3 Hij kan ook
hett bestuursorgaan uitnodigen om zelf reeds dat nieuwe besluit te nemen (zie
verderr hoofdstuk 8).
Blijkenss de wetsgeschiedenis 604 zou de rechter de comparitie tevens ter verzoeningg van partijen kunnen aanwenden. 605 Vanuit een oogpunt van effectieve conflictoplossingg lijkt zo'n soort gebruik daarvan aantrekkelijk. Een oplossing van het
601..
602..
603..
604..
605..

Gerretsen (2001), p. 580.
Zie Schueler (1994).
Schueler (1994), p. 275 e.v.
Kamerstukken II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 129.
Art. 8:44 Awb; Pennarts (1993); Brenninkmeijer (1997b), p. 67 en 68.
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conflictt waarin alle partijen zich kunnen vinden en waartoe zij 'zelf hebben
besloten,, lijkt praktisch gezien immers veelal een meer duurzaam karakter te
hebbenn dan een oplossing die van bovenaf door de rechter wordt opgelegd. De
belanghebbendenn (en verweerder) zullen immers een rechterlijke uitspraak
veelall als een uiterste middel ervaren om tot een oplossing van hun conflict te
komenn (als onontkoombaar). Zij grijpen pas naar dat middel als blijkt dat zij zelf
niett in staat zijn om tot een beëindiging van hun rechtsgeschil te komen.
Dee verzoeningscomparitie lijkt voorts een aantrekkelijk (en gelegitimeerd)
instrument,, omdat deze goed aansluit bij het autonomiebeginsel. Op grond daarvann geeft de rechter een uitspraak slechts op verzoek van de rechtzoekende en
voorr zover deze daarom heeft verzocht. Gelet op dit beginsel, behoort de rechtzoekendee te allen tijde de mogelijkheid te behouden om er zelf uit te komen.
Alss men rechtspraak als een ultimum remedium ziet, ligt het in de rede, dat men het ook
tott de taak van de rechter rekent om, in die gevallen die zich ervoor lenen, partijen te stimulerenn om er zelf uit te komen. De rechter kan de comparitie daarbij gebruiken om partijenn een eind op weg te 'helperf.
7.4.47.4.4 Alternatieve wegen ter beëindiging van het conflict
Voortss kan de rechter de comparitie gebruiken om na te gaan of (delen van) het
conflict,, eigenlijk niet beter (gedeeltelijk) langs een andere weg zijn op te lossen.
Eenn alternatieve vorm voor het oplossen van het conflict is bijvoorbeeld mediation. .
Mediationn is, kortgezegd, een procedure waarbij partijen onder leiding van een onafhankelijkee en onpartijdige derde op basis van een mediation-overeenkomst trachten hun conflict
zelff te beëindigen door middel van het voeren van onderhandelingen. De mediator treedt
daarbijj fadliterend op door het proces van onderhandelen te sturen. Hij geeft geen beslissingg inzake het geschil zelf. De bedoeling van een mediation is dat partijen hun conflict
uiteindelijkk door middel van een overeenkomst beëindigen. In het geval van een bestuursrechteUjkk geschil kan een succesvolle mediation ook direct in een bepaald besluit uitmonden.. ° Mediation in bestuursrechtelijke geschillen is mogelijk in al die gevallen waarin
partijenn bevoegd zijn om een bevoegdhedenovereenkomst te sluiten.
Mediationn kan met name een goed alternatief zijn als het conflict door partijen in feite
doorr andere zaken wordt beheerst dan door een meningsverschil over rechtsvragen en de
interpretatiee van feiten in het licht daarvan. Mediation komt verder uitgebreid aan bod in
hoofdstukk 9.
OokOok arbitrage kan een geschikt middel bieden voor het beslechten van het
geschil.. Met name kan zij een goed alternatief zijn voor het bepalen van de
Inn het kader van het mediation-experiment van de Rb. Zwolle worden succesvolle mediations
{overr het algemeen) niet met het sluiten van een vaststellingsovereenkomst afgerond, maar
(200 nodig) met een besluit Wel wordt een proces-verbaal van de bemiddelingsbijeenkomsten
opgesteldd en daarnaast vertrouwd op de kracht van het proces. Wat de voorkeur geniet, een
vaststellingsovereenkomstt of (direct) een besluit, is mede afhankelijk van de aanwezigheid
vann derde-belanghebbenden.
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omvangg van schadevergoeding of het beoordelen van complexe technisch-specialistischee vraagstukken, die specifieke deskundigheid vereisen. Dat soort kwesties
leentt zich ook voor (bindend) advies.
Arbitragee is particuliere rechtspraak en kan alleen plaatsvinden op basis van een arbitrageovereenkomstt tussen partijen. ° 7 Met particulier wordt bedoeld, dat rechtspraak niet vanwegee de overheid plaatsvindt, maar dat natuurlijke personen met het beslechten van een
rechtsgeschill zijn belast. Deze vindt over het algemeen achter gesloten deuren plaats. Een
arbitraall vonnis bindt partijen. Arbitrage is toegestaan in geschillen over rechtsbetrekkingenn waarin rechten en plichten ter vrije beschikking staan van partijen. Dat wil zeggenn dat
partijenn met betrekking tot die rechten en plichten een overeenkomst mogen sluiten om
eenn conflict te beëindigen. Arbitrage met betrekking tot bestuursrechtelijke geschillen is in
beginsell mogelijk in al die gevallen dat een belanghebbende en het bestuursorgaan een
bevoegdhedenovereenkomstt kunnen sluiten. In principe kan een bestuursorgaan met
betrekkingg tot elke publiekrechtelijke bevoegdheid zo'n overeenkomst sluiten, mits het
daarbijj blijft binnen de grenzen van die bevoegdheid. Het mag immers niet in strijd handelenn met de wet en het specialiteitsbeginsel. Een bestuursorgaan kan zelf contracteren
overr gebonden publiekrechtelijke bevoegdheden. Het fiscale recht kent daarvan een
belangrijkk voorbeeld in de vorm van het fiscale compromis. Fiscus en belastingplichtigen
sluitenn eenfiscaalcompromis ter beëindiging van een geschil of onzekerheid over de feitenn of kwalificatie daarvan in het licht van het recht. Een fiscaal compromis is een
bestuursrechtelijkee vaststellingsovereenkomst.608 In geval van arbitrage zijn arbiters
bevoegdd om het aan hun voorgelegde rechtsgeschil bindend te beslissen.
7.4.55

Ten slotte

Dee comparitie blijkt verscheidene functies te kunnen vervullen ter bevordering
vann definitieve conflictbeslechting in de bestuursrechtspraak. Deze benut de
rechterr echter in beperkte mate.
Hett is wenselijk dat de rechter dit instrument vaker toepast dan hij nu doet en
naderr ontwikkelt. De comparitie is immers een belangrijk instrument om effectievee rechtspraak te realiseren die voorziet in het definitief beslechten van rechtsgeschillen.. De rechter kan deze inzetten ten behoeve van de nadere bewijsvoering
off besluitvorming. Hij kan deze ook gebruiken om uiteindelijk in de zaak te kunnenn voorzien.
Tijdenss de comparitie kan de rechter blijk geven van een voorlopig oordeel
inzakee het in rechte bestreden besluit en aangeven wat het bestuursorgaan nog
behoortt te doen. Wenselijk is, dat hij de bevoegdheid krijgt om een tussenuitspraakk te doen waarbij hij zonodig aan het bestuursorgaan een dwangsom kan
opleggen.. Om dat te bereiken is echter een wetswijziging nodig.

607..
608..

Artikel 1020, eerste lid, Rv.
Zie par. 9.5.3 voor de bestuursrechtelijke vaststellingsovereenkomst.
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Algemeen
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Alss een belanghebbende nog tijdens de procedure 'nieuwe' gegevens en argumentenn kan inbrengen, vergroot dat zijn mogelijkheden tot rechtsbescherming.
Dezee paragraaf brengt in kaart welke ruimte de rechter hem daartoe moet of kan
bieden. .
Dee volgende begrippen zijn in dit verband van belang: petitum, grief, grievenstelsell en trechtermodel. Het petitum staat voor wat eiser heeft gevorderd, bijvoorbeeldd de vernietiging van een vergunning of van slechts bepaalde voorschriften
vann een vergunning (zie paragraaf 3.2). Een grief geeft in de kern weer waarom
volgenss eiser het in rechte bestreden besluit of een deel daarvan vernietiging
behoeft.. Ingeval de rechter de rechtmatigheid van het bestreden besluit alleen
beoordeeltt op basis van door eiser aangevoerde grieven, spreekt men van een
grievenstelsel.. Dat stelsel ligt blijkens de bedoeling van de wetgever ten grondslag
aann artikel 8:69 Awb (gematigd grievenstelsel, zie paragraaf 3.3). Het petitum kan
duss veel ruimer zijn dan de grieven van eiser.
Hett grievenstelsel valt te legitimeren op grond van het autonomiebeginsel. Dat de rechter
ditt stelsel vervolgens niet te strikt behoort toe te passen, is inherent aan de rechtsbeschermingfunctiee van de bestuursrechtspraak. Volgens dat beginsel bepaalt immers de belanghebbendee of er wordt geprocedeerd en als dat gebeurt, waarover (zie paragraaf 3.1.2).
Inn paragraaf 3.3 is aan de orde gesteld, dat de rechter zonodig rechtsregels uit
eigenn beweging toepast op de grieven, wat verenigbaar is met het grievenstelsel.
Daarvann is bijvoorbeeld sprake als de bestuursrechter de hoogte van de bestuurlijke boete
toetstt aan een wettelijk voorschrift dat de hoogte afhankelijk stelt van de ernst van de overtreding,, terwijl eiser alleen heeft aangevoerd dat die boete te hoog is, omdat hij de overtredingg voor het eerst heeft begaan zonder daarbij uitdrukkelijk een beroep te doen op dat
wettelijkk voorschrift.
Inn paragraaf 3.3. is aan de orde gesteld, dat de rechter de grenzen van het grievenstelsel
eenvoudigg kan omzeilen door de grieven van eiser extensief te interpreteren en actief op te
tredenn tijdens de zitting. Hij kan eiser dan uitdrukkelijk vragen of hij nog andere bezwarenn heeft dan die hij expliciet in zijn beroepschrift aan de orde heeft gesteld. De bestuursrechterr zou eiser in het hiervoor gegeven voorbeeld kunnen vragen of hij behalve
bezwarenn tegen de hoogte van de boete ook bezwaren heeft tegen de gronden waarop deze
iss gebaseerd. Of de rechter zo ruimhartig te werk gaat, is aan zijn discretie overgelaten. Op
diee benadering maakt eiser geen aanspraak. Hij heeft er wel recht op, dat de rechter zijn
expliciett aangevoerde grieven beoordeelt. Daarom blijft het van belang, dat eiser deze goed
formuleertt en duidelijk vermeldt welke bezwaren hij tegen (een bepaald gedeelte van) het
besluitt heeft.
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Denkbaarr is dat de rechter het in rechte bestreden besluit ook toetst aan een
rechtsregell die niet op een van de grieven van eiser betrekking kan hebben. De
vraagg is hoever zijn bevoegdheid om dat te doen reikt.
Daarvann is bijvoorbeeld sprake als de bestuursrechter de voormelde bestuurlijke boete vernietigt,, omdat deze onbevoegdelijk zou zijn opgelegd, terwijl eiser alleen de hoogte daarvann heeft bestreden.
Grievenn die eiser feitelijk niet kan onderbouwen, hebben veelal niet zoveel betekeniss in de procedure. Hij zal deze nader moeten beargumenteren en er zal op
zijnzijn minst sprake moeten zijn van een begin van bewijsvoering. Daarom is voor
eiserr van groot belang of hij nog gedurende de procedure feiten kan inbrengen
diee zijns inziens relevant zijn.
Datt het aan hem is om in ieder geval een begin van bewijs te leveren met
betrekkingg tot zijn grieven, valt te legitimeren op basis van het autonomiebeginsell en de rechtsbeschermingfunctie; hij is immers degene die rechtsbescherming
vraagtt en het is aan hem om aan te geven waarom het bestuursorgaan zijns
inzienss onrechtmatig heeft gehandeld.
Inn geval van het zogeheten trechtermodel dient eiser zijn grieven in een zo
vroegg mogelijk stadium van de rechtsgang in te brengen. Als hij bijvoorbeeld
bepaaldee grieven reeds in bezwaar of bij beroep op de bestuursrechter in eerste
aanlegg had kunnen aanvoeren, maar dat niet heeft gedaan, kan hij dat volgens dit
modell niet meer doen in een latere fase van de procedure. Dat stelsel valt te verdedigenn op basis van overwegingen van goede procesorde en efficiëntie. 9
Hett trechtermodel kan, zoals hierna nog zal worden toegelicht, ook eventueell toepassing vinden inzake het petitum en de bewijsvoering.
Dee Afdeling bestuursrechtspraak en de Centrale Raad van Beroep lijken van mening te
verschillenn over de mate waarin een partijen in hoger beroep nieuwe feiten, argumenten
enn bewijs naar voren kunnen brengen. 10
Inn deze paragraaf komt aan de orde de vraag of eiser het petitum mag wijzigen en
off hij feiten en grieven in de loop van de rechtsgang alsnog mag inbrengen. Vervolgenss behandelt deze paragraaf de mogelijkheden voor de rechter om het recht
ambtshalvee aan te vullen. De mogelijkheden die daartoe in de praktijk blijken te
bestaan,, zal ik aan de rechtsbeschermingfunctie en de in paragraaf 1.4 genoemde
randvoorwaardenn toetsen. In dit verband zijn met name het autonomiebeginsel,
hett vereiste van een fair trial en de onafhankelijkheid van de rechter van belang.
Volgenss de rechtsbeschermingfunctie behoren belanghebbenden in het proces
ruimschootss de gelegenheid te krijgen om voor hun rechten en rechtens
beschermdee belangen op te komen. Uitgaande van het autonomiebeginsel mag
menn van de belanghebbende echter verwachten, dat hij bewust procedeert, en dat
dee bestuursrechter hem mag houden aan keuzen die hij heeft gemaakt met
betrekkingg tot de afbakening van de rechtsstrijd. Een fair trial verlangt, dat par609..
610..

Schlössels (2001d), p. 473.
Keuzen voor de bestuursrechtspraak (2001), p. 22; zie ook Bruining (2001).
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tijenn gelijke kansen krijgen om argumenten en bewijzen aan te dragen. De positiee van de rechter binnen het staatsbestel impliceert, dat hij autonoom het recht
interpreteertt en toepast los van de argumenten van partijen dienaangaande.
Dee mogelijkheden voor het bestuursorgaan om de motivering van het in rechte bestreden
besluitt in geding aan te passen kwamen reeds aan de orde in paragraaf 34.2.
7.5.22

De inbreng van feiten

Eiserr kan in principe tijdens de helee procedure gegevens inbrengen ter onderbouwingg van zijn grieven, mits hij daarbij de regels van een goede procesorde in acht
neemt,, zoals de regel dat hij deze moet inbrengen ten minste tien dagen voor de
zitting. 1 11 Dat zouden in principe ook gegevens kunnen zijn die betrekking hebbenn op feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan, nadat het bestredenn besluit is genomen.
De rechter toetst het bestreden besluit in beginsel ex
tune,, wat inhoudt dat hij de rechtmatigheid van het bestreden besluit beoordeelt
naarr het moment waarop het besluit is genomen. 3 Uit hoofde daarvan zijn
alleenn de feiten van dat moment en niet van een later moment relevant. 'Nieuwe'
gegevenss zijn dan alleen van belang voor zover deze een aanvulling geven op en
relevantt zijn voor de feiten die zich al ten tijde van het bestreden besluit hebben
voorgedaan. .
Eiserr dient bij zijn aanvraag in principe alle relevante informatie te voegen die nodig is
voorr het bestuursorgaan om die aanvraag te beoordelen, mits hij daarover redelijkerwijs
kann beschikken. Als de belanghebbende dat nalaat, dient het bestuursorgaan hem een keer
dee kans te geven om die gegevens alsnog te verstrekken.614 Ingeval de belanghebbende
dann nog niet alle relevante gegevens heeft verstrekt, kan het voorkomen, dat de rechter
dezee niet meer in zijn beoordeling van de rechtmatigheid van het bestreden besluit betrekt
alss de aanvrager deze gegevens later alsnog in de procedure overlegt.615 Als belanghebbendee die informatie echter redelijkerwijs niet eerder kon inbrengen, houdt de rechter
daarmeee wel rekening.616
Dee rechter kan echter ook dicta geven waarbij hij wel met 'echte' nova rekening moet houden.. Zo kan hij op grond van nova de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand
latenn of in de zaak voorzien (zie paragrafen 6.3.3 e n 6.3.4). Met het oog op die aanvullende
uitsprakenn kan het toch voor beide partijen zinvol zijn om tijdens de procedure nova in te
brengen. .
Hett inbrengen van nieuwe grieven gaat veelal gepaard met het aanvoeren van nieuwe feiten.. Ten aanzien van beide komt de vraag op of de rechter het zogeheten trechtermodel
magg toepassen. Die vraag zal hierna in paragraaf 7.5.4 worden beantwoord.
611..
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Art. 8:58 Awb.
CRvB 23 juli 1996, RVS 1997/17.
Kamerstukken II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 36; Polak (2000a), p. 9, 14 en 15.
Artt. 4:3 en 4:5 Awb.
Zie voor de ex tunctoetsing in relatie tot de bewijslastverdeling bij de besluitvorming: ABRvS
288 juni 1999, AB 1999, 360, m.n. M. Schreuder-Vlasblom.
Daalder & Schreuder-Vlasblom (2000), p. 218.
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Wijziging van het petitum

Eenn wijziging van het petitum doet zich voor als eiser in beroep (mede) andere
onderdelenn van het besluit op bezwaar - ervan uitgaande dat het bestuursorgaan
hett primaire besluit 'handhaaft' - wil aanvechten dan die hij in zijn bezwaarschriftt heeft bestreden. Hij heeft bijvoorbeeld eerst alleen een bepaald vergunningsvoorschriftt bestreden. Vervolgens stelt hij beroep in tegen het besluit van
hett bestuursorgaan op bezwaar om het primaire besluit te handhaven, waarbij hij
vernietigingg van dat besluit vordert, omdat de vergunning niet verleend had
mogenn worden. Deze wijziging leidt tot een verandering van de omvang van het
geschill (verandering van het petitum). 7 Als de rechter bepaalt, dat eiser het petitumm niet mag uitbreiden, past hij het trechtermodel toe. Dat kan hij in dit geval
doenn op basis van artikel 6:13 Awb, althans op basis van het daaraan ten grondslagg liggende rechtszekerheidsbeginsel.
Artikell 6:13 Awb bepaalt dat iemand geen beroep kan instellen tegen een op
bezwaarr of in administratief beroep genomen besluit, als men hem redelijkerwijs
kann verwijten, dat hij geen bezwaar heeft gemaakt of administratief beroep heeft
ingesteldd tegen het primaire besluit. Dit artikel beoogt efficiënt procederen te
bevorderenn en te voorkomen, dat belanghebbenden een besluit pas in een latere
fasee van de procedure aanvechten.
Artikell 6:13 Awb beperkt dus in feite de toegang tot de rechter. Volgens een extensieve
interpretatiee daarvan kan een belanghebbende die enkel bezwaar heeft gemaakt tegen een
vergunningsvoorschrift,, vervolgens niet in beroep gaan - in geval van ongegrondverklaringg van zijn bezwaren - en vernietiging van het besluit op bezwaar vorderen, terwijl hij
aanvoertt dat het bestuursorgaan die vergunning niet had mogen verlenen. Hij had de hele
vergunningg immers al in de bezwaarfase kunnen aanvechten. Door dat niet meteen te
doen,, hebben bepaalde onderdelen van de vergunning in feite daardoor formele rechtskrachtt gekregen. Eiser is dan niet-ontvankelijk voor zover het beroep zich uitstrekt tot de
'andere'' onderdelen van het besluit dat het bestuursorgaan op het bezwaarschrift heeft
genomen.. Deze beperking valt te rechtvaardigen op basis van het rechtszekerheidsbeginsel. 6 ^ ^
Eenn belanghebbende kan daarentegen in het voormelde geval wel in beroep gaan
tegenn het gehele besluit dat het bestuursorgaan op het bezwaarschrift heeft genomen,, als hij dat doet op basis van hem onbekende gegevens en de rechter van
hemm redelijkerwijs niet kon verwachten, dat hij daarvan op de hoogte was ten
tijdee van de bezwaarprocedure.

617..
618..
619..
620..

Een vergelijkbare verandering van het object van het geschil kan ook in hoger beroep optredenn ten opzichte van de rechtspraak in eerste aanleg.
Kamerstukken II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 90.
Zie voor de leer van de formele rechtskracht par. 5.2.
Vgl. ABRvS 11 december 1998, JB 1998,15, m.n. E.C.H, van der Linden.
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7.5.47.5.4 Het aanvullen van grieven
Hett lijkt erop dat de rechter meer dan incidenteel het trechtermodel tevens toepastt ten aanzien van de grieven (zie paragraaf 3.3).621 In het milieurecht is het
trechtermodell van toepassing ingevolge artikel 20.6 Wm. Ook daarbuiten past de
rechterr dit toe, zonder dat hij daartoe op basis van een wettelijk voorschrift verplichtt is.
Volgenss Hoogenboom valt een tendens in de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraakk te bespeuren die partijen dwingt om in een zo vroeg mogelijk stadium van de
gedingvoeringg de omvang van het geschil vast te leggen.622 Die wordt mede bepaald door
dee grieven van eiser.
Hett toepassen van het trechtermodel leidt ertoe, dat voor de belanghebbende
strengee eisen gelden inzake de argumentatie en bewijsvoering. Als hij hij niet op tijd
bepaaldee argumenten heeft ingebracht in de bezwaarfase, loopt hij een aanmerkelijkk risico, dat de rechter hem niet toestaat om deze alsnog in (de loop van het)
beroepp aan te dragen. De rechter toetst daarbij of de belanghebbende daarvan een
verwijtt valt te maken. 623
Eenn andere kwestie is dat eiser zijn grieven nog niet in het beroepschrift hoeft te noemen.
Hijj kan in geval van tijdsgebrek volstaan met het instellen van beroep pro forma. Eiser
magg immers zijn grieven later indienen in aanvulling op zijn beroepschrift. Deze behoevenn bovendien geen volledige uitwerking van eisers bezwaren te bevatten.624 Die uitwerkingg mag nog in de loop van de procedure geschieden.
Hett trechtermodel hangt nauw samen met het grievenstelsel. Als de rechter bij
zijnn beoordeling van een bepaalde kwestie niet gebonden is aan de grieven van
eiser,, lijkt in principe ook geen ruimte te bestaan voor het toepassen van het
trechtermodel.. Waarom zou een belanghebbende immers niet in de loop van de
proceduree nog nieuwe grieven mogen aanvoeren met betrekking tot een bepaalde
kwestie,, als de rechter ambtshalve zelf rechtsgronden ten aanzien daarvan mag of
moett aanvullen?
Zoo kan eiser met succes in de loop van de procedure alsnog een beroep doen op een
milieueffectrapportage.. De bestuursrechter staat dat toe, omdat het hier een aspect betreft
datt hij zonodig ambtshalve in zijn beoordeling moet betrekken.62'
Inn de jurisprudentie over artikel 20.6 Wm zijn voorwaarden geformuleerd voor de inbreng
vann nieuwe bezwaren gedurende de procedure. Volgens die jurisprudentie kan eiser in
beroepp alleen bezwaren naar voren brengen, als hij vergelijkbare bezwaren heeft geuit tijdenss de voorbereidingsfase van het bestreden besluit. 2 6 Als hij nieuwe bezwaren aan621..
622..
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Damen (2000).
Hoogenboom (1998), p. 134.
Damen (2000).
De Waard (1987), p. 264 en 265. Thans is dat nog steeds het geval.
ABRvS 27 mei 1999, M & R 2000,10.
ABRvS 9 mei 1995, AB 1995, 529, Gst. 1995 (7014), 9, m.n. R. Uylenbrug.
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voert,, dienen deze in ieder geval in de oorspronkelijke bezwaren hun grondslag te
vinden.. 7 Op deze regel bestaan uitzonderingen die voldoende ruimte lijken te bieden
aann eiser om allerlei nieuwe bezwaren in beroep in te brengen, mits deze op een of andere
manierr verband houden met de reeds tegen het ontwerp-besluit ingebrachte bedenkingen.
Datt lijkt het geval te zijn, als een oordeel over dat nieuwe bezwaar essentieel is voor de
beoordelingg van het geschil zoals dat reeds is ingebracht.628 Of die situatie zich voordoet,
iss een kwestie van interpretatie per geval. Het komt erop neer, dat geen sprake is van een
duidelijkee lijn in de jurisprudentie over artikel 20.6 Wm. 9
Off eiser een nieuw bezwaar kan inbrengen, is bovendien mede afhankelijk van
dee kwestie tot wiens verantwoordelijkheidssfeer de aangelegenheid behoort
waaropp dat bezwaar betrekking heeft, die van de belanghebbende of die van verweerder.63°Alss de aangelegenheid tot de verantwoordelijkheid van verweerder
behoort,, valt de belanghebbende minder gauw te verwijten, dat hij dat nieuwe
bezwaarr 'te laat' heeft ingebracht dan in het geval dat het bezwaar betrekking
heeftt op iets, wat wel tot zijn verantwoordelijkheidsfeer behoort.
Bezwarenn met betrekking tot de consistentie van het overheidsoptreden, alsmede die met
betrekkingg tot een evenredige besluitvorming 3I liggen in de verantwoordelijkheidsfeer
vann verweerder. Betreft het echter feiten die het bestuursorgaan in zijn besluitvorming ex
artikell 3:2 Awb had behoren te betrekken, dan kan het anders liggen. De belanghebbende
kann dan in principe wel nog in een latere fase van de rechtsgang nieuwe gegevens aanvoerenn om zijn bezwaar, dat het bestuursorgaan geen zorgvuldig onderzoek heeft verricht,
krachtt bij te zetten. Terzijde merk ik hier op, dat dit voorbeeld aantoont, dat het onderscheidd tussen nieuwe bezwaren en feiten vloeiend is; het inbrengen van nieuwe bezwaren
zall praktisch gezien veelal gepaard gaan met het inbrengen van nieuwe feiten.
Dee vraag is of het trechtermodel aanvaardbaar is. Een duidelijke wettelijke basis
daarvoorr ontbreekt. Dat is een belangrijke reden om het toepassen van het trechtermodell te verwerpen, aangezien dit leidt tot een beperking van de mogelijkhedenn voor een belanghebbende om in beroep voor zijn rechten en rechtens
beschermdee belangen op te komen. Het trechtermodel impliceert immers feitelijkk een beperking van de rechtsbescherming van deze belanghebbende en van
zijnn toegang tot de rechter. Het recht van beroep kan de belanghebbende immers
'makkelijk'' gedeeltelijk verspelen, als hij de regels van het proces niet goed
beheerst.. Belanghebbenden hebben in geval van een rigide toepassen van dit
trechtermodell geen kans om eventuele fouten die zij hebben gemaakt, te herstellen.. Dat is een gevolg van de leer van de formele rechtskracht. Op grond daarvan
heeftt de nalatige belanghebbende immers niet de mogelijkheid om tegen het des-
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ABRvS 6 januari 1997, AB 1997,167, m.n. J.M. Verschuuren.
Hett trechtermodel wordt in de jurisprudentie ook op basis van de goede procesorde gelegitimeerd:: Hoogenboom {1998), p. 133 en 134.
ABRvS 26 maart 1998, AB 1998, 215, m.n. J.M. Verschuuren; Vz. ABRvS 12 augustus 1996,
RAwbb 1997, nr. 41, m.n. R.J.G.M. Widdershoven; Vz. ABRvS 6 december 1996, M & R 1998,
nr.. 10, p. 32 e.v.
Ten Berge e.a. (1996), p. 188 -189.
Widdershoven (1997b), p. 359.
ABRvS 4 september 1997, JB 1997, 252, m.n. R.J.G.H. Seerden.
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betreffendee besluit (opnieuw) bezwaar en beroep aan te tekenen na het verstrijkenn van de termijn van zes weken (zie paragraaf 5.2).
Gelett daarop is op grond van het legaliteitsbeginsel op zijn minst een uitdrukkelijkee wettelijke basis nodig voor het toepassen van het trechtermodel ten
aanzienn van de grieven.
Eenn andere reële mogelijkheid voor een belanghebbende om het desbetreffende besluit op
grondd van 'in eerste instantie vergeten" bezwaren ongedaan te maken, ontbreekt. Zo maakt
hijj weinig kans, als hij het bestuursorgaan verzoekt om op dat besluit terug te komen. Het
bestuursorgaann is immers, als het gaat om een herhaalde aanvraag, op grond van artikel
4:66 Awb niet verplicht om dat verzoek serieus in overweging te nemen. Het bestuursorgaann kan die aanvraag op grond van die bepaling afwijzen en daarbij volstaan met het verwijzenn naar de motivering van het eerste besluit dat door de belanghebbende niet op juiste
wijzee in rechte is bestreden, mits beide aanvragen - die van het eerste besluit en de tweede
-- betrekking hebben op dezelfde kwestie. De tweede aanvraag moet het bestuursorgaan
alleenn op zijn eigen merites beoordelen in geval van nova.
Artikell 6:13 Awb biedt die wettelijke basis voor het toepassen van het trechtermodell op de grieven niet. Dat artikel dient immers niet om een nadere afbakening
vann het geschil te regelen, maar beoogt alleen de ontvankelijkheid van een eiser te
bepalen. 632 2
Hett trechtermodel is eveneens uit oogpunt van een fair trial onwenselijk. Argumentenn daarvoor kwamen ter sprake in paragraaf 3.4.2.
Hett bestuursprocesrecht legt wat betreft het trechtermodel aan eisers veel meer beperkingenn op dan het civiele procesrecht, dat men nota bene meestal als meer formalistisch
beschouwtt dan het eerstgenoemde rechtsgebied. Eiser kan in een civiele procedure in
hogerr beroep zijn vordering met nieuwe argumenten onderbouwen en nieuwe bewijsmiddelenn aandragen, mits de wederpartij daardoor niet in zijn belangen wordt geschaad.
Hogerr beroep heeft mede als functie partijen in de gelegenheid te stellen om fouten en
omissiess uit de eerste aanleg te herstellen. In appèl kan eiser bijvoorbeeld een wijziging
vann de eis 33, een aanvulling van stellingen en weren en aanvullend en nieuw bewijs
inbrengen.. In hoger beroep vindt bovendien een volledige tweede behandeling van de
zaakk plaats.634
Dee Commissie Evaluatie Awb II stelt voor, dat de rechter gegevens, bewijsmiddelen of
beroepsgrondenn in beginsel niet buiten beschouwing zou moeten laten op de enkele
grond,, dat zij niet bij het bestuur (tijdens de bezwaarfase) zijn ingebracht.635
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Daalder e.a. (1994), p. 362.
Artikel 134 Rv.
Snijders e.a. (1997), p. 43.
Verslag van de Commissie Evaluatie Awb II, p. 17 en 18. De commissie baseert zich daarbij
opp bevindingen van een onderzoek naar de ketenbenadering in de Awb dat is uitgevoerd door
eenn onderzoeksgroep van Utrechtse onderzoekers olv. A.A.J. de Gier (UU) en de B & A
Groep. .
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H E T AMBTSHALVE AANVULLEN VAN DE RECHTSGRONDEN EN DE
AMBTSHALVEE T O E T S I N G 6 ' 6

7.6.77 Inleiding
Vann materiële sturing is ook sprake, als de rechter de rechtsgronden ambtshalve
aanvult.. De rechter is daartoe verplicht op grond van artikel 8:69, tweede lid,
Awb.. Hij baseert dan zijn uitspraak op rechtsnormen waarop de belanghebbende
geenn beroep heeft gedaan. Of zoals Kooper dat formuleert: aanvulling van rechtsgrondenn is niets anders dan het toepassen van het relevante objectieve recht. 37
Bijj het ambtshalve aanvullen van de rechtsgronden kan men verscheidene situatiess onderscheiden. Dat kan geschieden ten voordele van belanghebbenden, ten
nadelee van belanghebbenden, binnen het petitum of daarbuiten (buiten de grenzenn van het geschil).
Voortss valt een onderscheid te maken tussen de situatie dat rechtsregels
ambtshalvee worden aangevuld met betrekking tot de grieven van belanghebbende
oftenn aanzien van andere kwesties.
Hett blijkt dat de problematiek van het ambtshalve aanvullen van de rechtsgrondenn en de discussie over het grievenstelsel sterk verweven zijn. 3 In geval van
eenn grievenstelsel bestaat voor de rechter veel minder ruimte om rechtsregels
ambtshalvee toe te passen dan als dat stelsel geen toepassing vindt. Hij dient zich
immerss in dat stelsel bij de beoordeling van het in rechte bestreden besluit in
principee te beperken tot de door eiser aangevoerde bezwaren.
7.6.22 Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden ten aanzien van de grieven
Hett ambtshalve aanvullen van de rechtsgronden met betrekking tot de grieven
vann eiser levert de minste complicaties op. Dat moet de rechter altijd doen, ongeachtt of dat recht dwingend van aard is. Van eiser wordt immers niet verlangd dat
hijhij aangeeft welke rechtsregel is geschonden, ook niet ingeval een (strikt) grievenstelsell van toepassing is. 6 3 9 Een redelijke interpretatie van artikel 8:69, eerste en
tweedee lid, Awb brengt blijkens de jurisprudentie mee, dat eiser kan volstaan met
hett formuleren van zijn bezwaren. De rechter dient deze bezwaren, zo nodig, ver-

636..
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In de literatuur wordt tussen de begrippen 'ambtshalve toetsing' en 'ambtshalve aanvullen
vann de rechtsgronden' een duidelijk onderscheid gemaakt. Ingeval de rechter het recht toepastt ten aanzien van kwesties die de eiser niet heeft aangevoerd, wordt van ambtshalve toetsingg gesproken. De term 'ambtshalve aanvullen van rechtsgronden' wordt daarbij alleen
gehanteerdd voor het 'ambtshalve toepassen van het recht' binnen de grenzen van het geschil.
Ziee bijvoorbeeld Verslag van de Commissie Evaluatie Awb II, p. 24. De commissie baseert
zichh daarbij op een onderzoek dat is verricht door onderzoekers van de UU en de KUB met
medewerkingg van de VU en dat is verrichtt o.l.v. R.J.G.M. Widdershoven en F.A.M. Stroink.
Kooper (2000), p. 170.
Vz. ABRvS 12 augustus 1996, AB 1997, 135, m.n. Ch.W. Backes, RAwb 1997, 41.
Nicolaï e.a (1997), p. 684; Schreuder-Vlasblom (1998b), p. 141; zie ABRvs 25 januari 2001, AB
2001,171,, m.n. F.C.M.A. Michiels.
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volgenss te vertalen in juridische argumenten. 4 ° Eventueel kan hij daarbij eiser
vragenn o m de aangevoerde gronden te verduidelijken. 4 I
Stell dat eiser heeft gesteld en aannemelijk gemaakt, dat het bestuursorgaan ten onrechte
aann de bijzondere omstandigheden van zijn geval is voorbij gegaan, maar niet een uitdrukkelijkk beroep heeft gedaan op artikel 3:4, eerste lid, Awb. De rechter dient in dat geval dat
artikell ambtshalve toe te passen.
Hett is d u s niet zozeer de vraag of de rechter rechtsgronden ambtshalve mag aanvullen,, m a a r veeleer de vraag ten aanzien waarvan hij dat m a g doen.
Uitt een aantal uitspraken van de rechter valt af te leiden, dat d e rechter
zichh niet bevoegd acht o m het besluit ambtshalve te toetsen aan rechtsregels
waaropp de grieven van eiser geen betrekking hebben.
Dee uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 juli 1996 gaat uit van het grievenstelsel.. 4 2 Daarin wordt een uitspraak van de lagere rechter vernietigd, omdat deze ten
onrechtee ambtshalve artikel 7:2 Awb had toegepast. Dat artikel verplicht het bestuursorgaann belanghebbenden tijdens de bezwaarprocedure in de gelegenheid te stellen om
gehoordd te worden. Deze uitspraak is opmerkelijk. Het recht om tijdens de bezwaarfase
gehoordd te worden is immers een fundamenteel recht van de belanghebbende. Dat recht
vloeitt voort uit het verdedigingsbeginsel. Als reden voor het verbod tot het ambtshalve toepassenn van artikel 7:2 Awb gaf de Afdeling bestuursrechtspraak, dat die bepaling niet van
openbaree orde is. Maar dat is geen afdoende argument. Ook recht dat niet van openbare
ordee is, kan ambtshalve toepassing vinden buiten de aangevoerde grieven om, mits dat
maarr geschiedt binnen het petitum en ten voordele van een belanghebbende of op grond
vann een zwaarwegend algemeen belang.
Dee volgende omstandigheden zouden de strikte toepassing van het grievenstelsel in deze
uitspraakk kunnen rechtvaardigen. Ingeval de rechter artikel 7:2 Awb wel had toegepast,
hadd hij vervolgens met toepassing van artikel 6:22 Awb de omissie van het bestuursorgaan
omm de belanghebbende niet te horen kunnen passeren, 4 3 mits de laatstgenoemde daardoorr niet in zijn belangen zou zijn geschaad. In deze zaak zou de belanghebbende inderdaadd waarschijnlijk daardoor niet in zijn belangen zijn geschaad. De rechter had
bovendienn de rechtsgevolgen van het bestreden besluit na vernietiging daarvan in stand
kunnenn laten. 4 4 Voorts is van belang dat een belanghebbende afstand kan doen van het
rechtt om tijdens de bezwaarprocedure gehoord te worden. 645 Door geen beroep te doen op
artikell 7:2 Awb heeft de belanghebbende weliswaar geen afstand van dat recht gedaan,
maarr dat recht wel in zekere zin verwerkt. 4 In deze uitspraak erkent de rechter in feite
dee autonomie van appellant.
640..
641..
642..
643..

644..
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646..

ABRvS 10 februari 1997, JB 1997,85.
Kamerstukken II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 141 en 142.
ABRvS 29 juli 1996, JB 1996,190; RAwb 1996,127.
M.A. Heldeweg in zijn noot onder ABRvS 29 juli 19%, JB 1996,190; anders Neerhof (1999),
p.. 75 en 76: volgens hem is de gevolgde lijn, dat de hoorplicht ex artikel 7:2 Awb dermate
essentieell is voor de bezwaarprocedure, dat schending daarvan in beginsel niet mag worden
gepasseerd;; anders Allewijn (1998), p. 295.
Vgl. ABRvS 28 juni 1999, NJB-bijlage 1999, p. 1430 en 1431.
Art. 7:3, eerste lid aanhef en onder c, Awb.
Tjittes (1992b), p. 20 en 22: afstand doen van het recht van beroep vindt zijn rechtsgrond in
dee wil van betrokkene, de verwerking van het recht vindt haar rechtsgrond in de beperkende
werkingg van de redelijkheid en billijkheid.
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Vergelijkbaree jurisprudentie bestaat met betrekking tot de motiveringsplicht die het
bestuursorgaann op grond van artikel 7:12 Awb heeft. Volgens die jurisprudentie mag de
rechterr ook deze bepaling niet ambtshalve toepassen, omdat deze niet van openbare orde
is.. 4 7 Deze jurisprudentie valt op basis van overwegingen te legitimeren die vergelijkbaar
zijnn met de overwegingen die hiervoor met betrekking tot artikel 7:2 Awb zijn genoemd.
Vann belang is, dat een bestuursorgaan de motivering van zijn besluit achterwege kan laten
alss geen van de belanghebbenden daar behoefte aan heeft. 4 Bovendien kan de rechter
eenn motiveringsgebrek met toepassing van artikel 6:22 Awb passeren, 049 mits het motiveringsgebrekk niet materieel van aard is. 5 ° Artikel 6:22 Awb kan immers alleen worden toegepastt in geval van een vormgebrek. Daarbij valt te denken aan de situatie, dat op zichzelf
genomenn duidelijk is, dat het bestuursorgaan goede argumenten had om het in rechte
bestredenn besluit te nemen. Dat blijkt uit de feiten die in de procedure zijn ingebracht. Het
bestuursorgaann heeft echter nagelaten deze bij zijn besluit (voldoende) kenbaar te maken.
Inn haar uitspraak van 17 maart 1998 licht de Afdeling bestuursrechtspraak het grievenstelsell nader toe. 5I Deze uitspraak heeft betrekking op artikel 22 van de Wet individuele
huursubsidie.. Deze bepaling bepaalt, dat bij nadere beslissing van de Minister van VROM
medee worden vastgesteld het bedrag dat de betrokkene als gevolg van de nadere vaststellingg aan de Staat verschuldigd is en de termijn waarbinnen betaling van het verschuldigde
bedragg moet hebben plaatsgevonden. Deze bepaling beoogt blijkens de wetgeschiedenis
dee rechtszekerheid ten behoeve van deze betrokkene te bevorderen. De Afdeling bestuursrechtspraakk oordeelt in die uitspraak dat deze bepaling niet ambtshalve mag worden toegepast.. Zij baseert zich daarbij op de wetsgeschiedenis, waaruit blijkt dat die bepaling
uitsluitendd dient ter bescherming van belangen van degene die tot het terugbetalen wordt
verplicht.. Zo'n soort voorschrift mag volgens deze rechter alleen worden toegepast als
daaropp door belanghebbenden een beroep is gedaan, tenzij uit de strekking daarvan het
tegendeell voortvloeit, wat in casu niet het geval was.
7.6.37.6.3 Ambtshalve toetsing buiten de grieven om
Inn een aantal situaties past de rechter daarentegen wel het recht toe buiten de
doorr eiser aangevoerde grieven o m . Soms geschiedt dat ten behoeve van eiser,
somss echter ten nadele van h e m , wat kan mits dit niet tot een reformatio in peius
leidt.. 52 Dat is i m m e r s in strijd m e t de rechtsbeschermingfunctie van het
bestuursprocesrechtt (zie paragraaf 3.2.2). De rechter zal in het laatstgenoemde
gevall behoren te volstaan met het afwijzen van de vordering van eiser.
647..
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649..
650..
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CRvB 8 juli 1997, AB 1997, 329, m.n. F.J.L. Pennings, JB 1997, 179, m.n. R.J.G.H. Seerden,
RSVV 1997/272; in andere richting lijkt overigens te wijzen: ABRvS 13 maart 1997, AB 1997,
386. .
Art. 3:48, eerste lid, Awb.
CRvB 27 juni 1997, AB 1997, 377, m.n. LJ.M. de Leede; CBS 1 oktober 1997, AB 1998, 81,
m.n.. H.B. Bröring.
Zie ABRvS 23 juni 2000, AB 2001, nr. 8, m.n. A.A.J. de Gier. Uit die uitspraak blijkt ook, dat
hett motiveringsgebrek van het (eerste) in rechte bestreden besluit niet met toepassing van
artikell 6:22 Awb kan worden gepasseerd, ingeval verbetering van de motivering materiële
aspectenn betreft (bijv. andere weigeringsgrond). Er is dan immers geen sprake van louter een
vormvoorschrift.. Zie ook Neerhof (1999), p. 76 en 77.
ABRvS 17 maart 1998, JB 1998,130; ABRvS 19 maart 1999, AB 1999, 205, m.n. M. SchreuderVlasblom. .
Hoogenboom (1998), p. 130: kritische beschouwingen.
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Stell dat eiser alleen bezwaar heeft geuit tegen de hoogte van een bestuurlijke boete. Als de
bestuursrechterr die boete dan vernietigt, omdat deze onbevoegdelijk is opgelegd, is sprake
vann het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden binnen het petitum ten voordele van
eiser.. Stel dat eiser die boete heeft aangevochten, omdat hij meent dat deze is gebaseerd op
eenn verkeerde grond en de rechter overweegt vervolgens ambtshalve dat zijn beroep ongegrondd is, omdat het bestuursorgaan die boete wel vanwege andere redenen had mogen
opleggen.. In dat geval is sprake van een ambtshalve aanvulling van rechtsgronden binnen
hett petitum ten nadele van eiser.
Alss eiser alleen beroep heeft ingesteld tegen een voorschrift dat is verbonden aan een door
hemm aangevraagde vergunning, en de rechter vervolgens de gehele vergunning vernietigt,
iss sprake van het aanvullen van de rechtsgronden buiten het petitum om en ten nadele van
eiser. .
Eenn ambtshalve toetsing aan het recht binnen het petitum en ten nadele van eiser
vindtt plaats als de rechter dwingend recht toepast dat een zwaarwegend algem e e nn belang beoogt te beschermen, zoals dat van het milieu of de ruimtelijke
o r d e n i n g . 5 33 Of de voorschriften zodanig dwingend zijn, valt aan de h a n d van
h u nn strekking te bepalen. 5 4
Heeftt een bestuursorgaan bijvoorbeeld ten onrechte op grond van weigeringsgrond A een
vergunningg geweigerd, maar had dit orgaan dat wel kunnen doen op grond van weigeringsgrondd B, dan dient de rechter in principe het beroep van vergunningaanvrager
gegrondd te verklaren. Hij mag alleen als weigeringsgrond B dwingend is in voormelde zin,
dezee weigering ambtshalve op grond van die weigeringsgrond alsnog in stand laten. 655
Eenn ambtshalve toetsing buiten het petitum komt zelden voor. 5 De rechter past
bijvoorbeeldd ten voordele van eiser ambtshalve de proceskostenregeling ex artikel
8:755 Awb toe. 5 7 Voorts past de rechter het recht ambtshalve buiten het petitum

653..
654..

655..
656..
657..

Vgl. Van Male {1993), p. 27: omdat bij besluiten op die terreinen veelal derde-belanghebbendenn betrokken zijn, behoort de rechter zich bij de beoordeling daarvan actiever op te stellen
dann bij de beoordeling van een tweepartijenconflict
ABRvS 8 augustus 19%, AB 1996,481, m.n. P.J.J. van Buuren; }B 1996, 198, m.n. M.A. Heldeweg,, Gst. 1997 (7045), nr. 7, m.n. J.M.H.F. Teunissen, RAwb 1996, 127; Vz. ABRvS 12
augustuss 1996, AB 1997,135, m.n. Ch.W. Backes, RAwb 1997,41, R.J.G.M. Widdershoven. In
dee onderhavige zaken vindt ambtshalve toepassing van het recht plaats binnen het gevorderdee en derhalve ten behoeve van eiser, maar buiten de door hem aangevoerde grieven.
ABRvSS 22 mei 1997, JB 1997, 170, m.n. F.A.M. Stroink: de rechter toetst ambtshalve of de
anticipatieproceduree voor het verlenen van een vrijstelling ex artikel 19 WRO mag worden
gevolgd. .
Vgl. ABRvS 8 augustus 1996, JB 19%, 198, m.n. MA. Heldeweg: deze uitspraak ging over
eenn bouwvergunning die ten onrechte was verleend, en biedt een voorbeeld van een ambtshalvee aanvulling van een weigeringsgrond.
Het petitum (het gevorderde) kan ruimer zijn dan de aangevoerde grieven.
ABRvS 6 juni 1996, JB 1996,173 m.n. J.M.E. Derks; ABRvS 31 mei 1999, AB 1999, 312, m.n.
M.. Schreuder-Vlasblom; CRvB 27 febuari 1997, RAwb 1997,140, m.n. B.W.N, de Waard.
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toe,, in geval van recht van openbare orde. 5 Dit kan ook ten nadele van eiser
geschieden.. Recht van openbare orde is het geheel van n o r m e n en beginselen
waarvann het in acht n e m e n noodzakelijk is voor het in stand h o u d e n van de maatschappelijkee orde. 5 9 In principe gaat het hierbij o m uitzonderlijke kwesties. Niet
elkk dwingend recht is i m m e r s tevens recht van openbare orde.
Dee memorie van antwoord bij de Awb noemt als voorbeelden van recht van openbare orde
dee regels inzake de bevoegdheid van de rechter en de toepassing van de bezwaar- en
beroepstermijn..
De jurisprudentie bevestigt dit.
Voorts valt daarbij te denken aan
anderee bepalingen inzake de ontvankelijkheid van eiser. 3 Zo zal de rechter ambtshalve
eenn eiser niet-ontvankelijk dienen te verklaren, als hij tegen een privaatrechtelijke handelingg beroep heeft ingesteld. Van openbare orde zijn tevens de bepalingen over de bevoegdhedenn van een bestuursorganen. 4 Mocht dat nodig zijn, dan vult de rechter ter
toepassingg van dat recht de feiten ambtshalve aan. 665
Inn een incidenteel geval heeft de bestuursrechter ook rechtt dat niet van openbare orde is in
dee voormelde zin, ambtshalve ten nadele van eiser buiten het petitum toegepast. De rechterr deed dat bijvoorbeeld door vrijstelling van gebruiksbepalingen van een bestemmingsplann te vernietigen wegens strijd met de planvoorschriften, terwijl het geschil tussen
partijenn alleen ging over een aan die vrijstelling verbonden voorschrift.
De vraag is of
dee rechter in dit geval niet te ver is gegaan en daarmee artikel 8:69, eerste lid, Awb heeft
geschonden.. Op grond van de rechtsbeschermingfunctie van het procesrecht liet de rechterr overigens vervolgens wel de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand om een
reformatioo in peius te voorkomen.
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Kooper spreekt in dat geval niet van recht van openbare orde. Dat acht hij verwarrende terminologie.. Hij heeft het dan over zaken van openbare orde; Kooper (2001): hij pleit ervoor om
tenn behoeve van een heldere discussie over ambtshalve aanvullen van rechtsgronden niet
meerr te spreken van ambtshalve toetsen aan recht van openbare orde, doch van ambtshalve
toepassingg van het recht in kwesties van openbare orde (p. 169).
Hartkamp (2001), nr. 272.
Kamerstukken II, 1982 - 1983, 17 779, nr. 3, p. 28 (wetsvoorstel inzake de vaststellingsovereenkomst);; Meijer (1992), p. 56.
Daalder e.a. (1994), p. 464.
ABRvS 5 december 1995, AB 1996, 298, m.n. A.F.M. Brenninkmeijer; CRvB 4 maart 1997,
ABB 1997, 268, m.n. F.J.L. Pennings; CRvB 19 november 1996, JB 1997, 11, m.n. MA Heldeweg;; CRvB 16 oktober 1996, JB 1996, 261; CRvB 7 januari 1997, JB 1997, 68; ABRvS
211 januari 1997, AB 1997, 136, m.n. Ch.W. Backes, Gst. 1997 (7052), nr. 10 m.n. J.M.H.F.
Teunissen;; CRvB 21 maart 1997, AB 1997, 244, m.n. I.C. van der Vlies.
CRvB 16 oktober 1996, JB 1996, 261.
ABRvS 6 januari 1997, JB 1997, 25, m.n. F.A.M. Stroink; CRvB 25 maart 1997, RSV 1997,
214,, JB 1997, 91, m.n. J.M.E. Derks.
Het ambtshalve aanvullen van de feiten kan in het bestuursproces plaatsvinden op grond van
artikell 8:69, derde lid, Awb en in de civiele procedure op grond van art. 176 Rv; zie wat betreft
dee ambtshalve aanvulling van feiten in het civiele recht: Snijders, Ynzonides & Meijer (1997),
p.. 170.
M.b.t.. het belastingrecht wordt verschillend gedacht over de verplichting van de rechter om
zonodigg ambtshalve de feiten te onderzoeken ter beoordeling of de beroepstermijn in acht is
genomen.. Zie de discussie daarover tussen Ilsink (1997) en Widdershoven (1997a).
ABRvS 8 juli 1999, AB 1999, 279.
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Dee rechter heeft derhalve meer vrijheid om ambtshalve rechtsgronden toe te passenn dan wel om het recht ambtshalve toe te passen binnen het petitum, ook als
datt geschiedt in afwijking van de grieven van eiser, dan om het recht ambtshalve
toee te passen buiten het petitum. 7
7.6.44 Evaluatie

Eenn rechter die staat voor de vraag of hij (al dan niet buiten het petitum of de grieven)) het recht ambtshalve zal aanvullen, kan steun zoeken bij de beginselen en de
uitgangspuntenn van het bestuursprocesrecht.
Dezee kwestie valt overigens niet los te zien van het grievenstelsel. In geval van geen of een
soepell te hanteren grievenstelsel heeft de rechter immers veel meer mogelijkheden om
rechtsregelss ambtshalve toe te passen dan in geval van een strikte toepassing van het grievenstelsel.. Of de rechter dat stelsel behoort toe te passen is besproken in paragraaf 3.3.
Eenn van de uitgangspunten van het procesrecht is het {zie paragraaf 3.4.2)
genoemdee beginsel van ongelijkheidscompensatie. Dat beginsel rechtvaardigt,
datt de rechter voortvarend optreedt door ambtshalve rechtsregels ten voordele
vann eiser toe te passen. 6 6 8 Als de rechter daarbij uitgaat van het grievenstelsel,
behoortt hij op grond van deze compensatiefunctie in ieder geval dat stelsel soepel
toee te passen door het extensief interpreteren van eisers grieven. In aanvulling
daaropp kan hij, zo nodig, op ruimhartige wijze rechtsgronden ambtshalve aanvullen. .
Dee bestuursrechter kan daartoe de inlichtingencomparitie inzetten {artikel 8:44 Awb). Die
biedtt hem de gelegenheid om te verifiëren wat nu 'werkelijk* de bezwaren van belanghebbendee zijn en of deze overeenkomen met wat hij in het beroepschrift heeft aangevoerd.
Ingevall dat tijdens de comparitie gebeurt en niet pas tijdens de zitting die dient als sluitstukk van het onderzoek, heeft dat als voordeel, dat het bestuursorgaan dan nog voldoende
mogelijkhedenn heeft om daarop te reageren. Het bestuursorgaan heeft daarop recht uit
hoofdee van het verdedigingsbeginsel. In andere gevallen kan de rechter het bestuursorgaann daartoe wellicht nog in staat stellen door dat orgaan de mogelijkheid te geven om nog
eenn schriftelijk stuk inn te dienen nadat de zitting heeft plaatsgevonden.
Dee rechter zou bij het bepalen of hij ten behoeve van de rechtsbescherming van
eiserr de rechtsgronden ambtshalve zal aanvullen, mede acht kunnen slaan op de
hoedanigheidd van eiser.
Indienn de belanghebbende feitelijk niet in een ondergeschikte positie verkeert ten
opzichtee van het betrokken bestuursorgaan, is deze compensatiefunctie van
ondergeschiktt belang en bestaat er minder aanleiding tot die ruimhartige benadering.. In geval van een beroep van een organisatie die eveneens een maatschappelijkee machtspositie inneemt of veel (juridische) kennis in huis heeft, hoeft de
667..
668..

ABRvS 27 oktober 1994, Gst 1995 (7004), nr. 7, m.n. R. Uylenburg; AA 1996, p. 454 - 458,
m.n.. I.C. van der Vlies; zie ook CRvB 21 december 1995, RSV 1996,113.
Zie voor een ruime toepassing: ABRvS 10 februari 1997, JB 1997,85.
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rechterr zich volgens deze benadering daarentegen minder actief op te stellen dan
inn een geschil waarbij evident sprake is van een groot machtsverschil tussen de
overheidd en de burger (zoals in het vreemdelingenrecht en het sociale verzekeringsrecht). .
Voorr een voortvarend optreden van de rechter valt ook een argument te ontlenen
aann de rechtsbeschermingfunctie. Gelet daarop behoort de rechter in ieder geval
naa te gaan wat eiser met zijn beroep beoogt te bereiken. Voor zover dat wellicht
niett direct uit de aangevoerde grieven blijkt, zou hij in belang van eiser deze grievenn extensief behoren te interpreteren overeenkomstig het door eiser
beoogde. 66 ? ?
Inn geval van een meerpartij enconflict waarbij belanghebbenden met tegengesteldee belangen zijn betrokken, ligt het daarentegen weer in de rede, dat de rechterr terughoudendheid betracht met het ambtshalve aanvullen van de
rechtsgronden,, als dit geschiedt buiten de grieven van eiser om en ten behoeve
vann hem. Dat kan onwenselijk zijn vanuit de optiek van de rechtszekerheid van
anderee belanghebbenden. Die toepassing kan immers ten nadele van hen zijn.
Bestuursrechtspraakk dient ook ter bescherming van hun rechtspositie. Als de
rechterr rechtsgronden desalniettemin in een meerpartijenconflict ambtshalve
aanvult,, behoort hij die andere belanghebbenden in ieder geval op grond van het
verdedigingsbeginsell daarover te horen. Hij kan hen daartoe zonodig op grond
artikell 8:26 Awb uitnodigen om aan het geding als partij deel te nemen (zie paragraaff 7.3). Het is dus ook van belang om een onderscheid te maken naar typen
conflict:: een tweepartijen- of een meerpartijenconflict 7 °
Inn paragraaf 3.3 is aan de orde gesteld, dat het toepassen van het grievenstelsel
valtt te rechtvaardigen op basis van het autonomiebeginsel. Dat beginsel ligt mede
tenn grondslag aan het bestuursprocesrecht, wat tot uitdrukking komt in het feit,
datt de belanghebbende bepaalt of er wordt geprocedeerd, (in beginsel) waarover
enn of de procedure wordt voortgezet. Op grond van het autonomiebeginsel lijkt
eenn restrictieve toepassing van artikel 8:69, tweede lid, Awb eveneens gerechtvaardigd.. In die paragraaf is wel een aantal kanttekeningen geplaatst bij een te
striktee uitleg van dat beginsel. De gedachte achter die restrictieve benadering is
datt de belanghebbende duidelijke keuzen maakt bij het voeren van een procedure
enn de implicaties daarvan goed kan overzien. Dat is echter niet altijd het geval en
valtt ook redelijkerwijs niet altijd van hem te verwachten.
7.77

HET AMBTSHALVE AANVULLEN VAN FEITELIJKE GRONDEN

Dee rechter is ingevolge artikel 8:69, derde lid, Awb bevoegd om ambtshalve de
feitenn aan te vullen. Voor zover recht van openbare orde van toepassing is, is hij
daartoee zelfs verplicht, indien de noodzakelijke gegevens niet door partijen zijn
aangedragen,, in ieder geval voor zover het de ontvankelijkheid van eiser betreft.
669..
670..

Van Male (1997), p. 349.
Zie hoofdstuk 2, par. 11.
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Inn andere gevallen beschikt de bestuursrechter over een discretionaire bevoegdheidd om dat te doen. Hij beschikt in die gevallen over meer mogelijkheden dan
zijnn civiele collega, die dan geen onderzoek naar de feiten mag doen los van wat
partijenn hebben aangevoerd. 7I
Dee bestuursrechters gaan verschillend om met deze bevoegdheid. Zo stelt de
rechterr die beslist over geschillen op het gebied van de sociale zekerheid, zich
overr het algemeen actiever op dan de Afdeling rechtspraak in het verleden
deed,, 72 en haar opvolgster de Afdeling bestuursrechtspraak waarschijnlijk nu
doett (in 'ex-Arob-zakeiï).73
Ingevall de rechter uitgaat van het grievenstelsel en het daaraan ten grondslag liggendee autonomiebeginsel, behoort hij ten aanzien van het ambtshalve aanvullen
vann feitelijke gronden terughoudendheid te betrachten. Hij mag immers volgens
datt stelsel in principe alleen op basis van de bezwaren die door eiser zijn aangevoerd,, uitspraak doen. Het is in de eerste plaats aan eiser om deze bezwaren met
feitenn te onderbouwen, of althans die informatie aan te dragen die zijn bezwaren
aannemelijkk maken.
Inn het bestuursprocesrecht wordt over het algemeen niet van eiser verwacht,, dat hij aanstonds zijn bezwaren met alle relevante feiten schraagt, noch
datt hij een welomschreven bewijsaanbod doet.674 De rechter behoort belanghebbendenn in de gelegenheid te stellen om aanvullend bewijs aan te voeren, wat hij
eventueell tijdens een comparitie kan doen (zie paragraaf 7.3). .
Dee mate waarin van de belanghebbende kan worden verwacht dat hij relevante feiten aandraagt,, behoort daarbij mede afhankelijk te zijn van zijn hoedanigheid. Van een multinationall mag bijvoorbeeld over het algemeen op dat punt meer worden verwacht dan van
eenn particulier.
Gebrekk aan duidelijkheid over de feiten is één van de redenen waarom de
bestuursrechterr met enige regelmaat niet tot definitieve conflictbeslechting komt
(ziee paragraaf 6.3.4). Nader onderzoek naar de feiten laat hij over aan het
bestuursorgaan,, nadat hij het in rechte bestreden besluit heeft vernietigd. Over
hett algemeen krijgt dat bestuursorgaan niet de gelegenheid om dat onderzoek te
doenn tijdens de procedure. Als de rechter vaker uit eigen beweging de feiten zou
onderzoekenn of partijen 'ambtshalve' in de gelegenheid zou stellen tot nadere
bewijsvoering,, kan dat wellicht frequenter tot een finale beslechting van het
rechtsgeschill en het in de zaak voorzien leiden.675
671..

672..
673..
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De rechter zou wel ambtshalve aanvullend bewijs kunnen vragen (verdeling van de bewijslast)) of ambtshalve een inlichtingencomparitie kunnen gelasten om het door partijen
gesteldee te verifiëren, met het oog waarop partijen vervolgens gegevens kunnen inbrengen.
Hoee actief de civiele rechter zich daarbij opstelt, is afhankelijk van zijn opvatting over zijn
taak;; zie Vranken (1995), p. 12 - 25.
Brenninkmeijer (1994a), p. 16.
Vgl. Schueler (1994), hoofdstuk 3 en p. 183; Simon (1999a).
Hoogendijk-Deutsch (1992), p. 315.
Schueler (1994); Polak (2000a).
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T E N SLOTTE

Dee rechter beschikt over een aantal instrumenten om het proces te sturen. Die
instrumentenn kan hij inzetten om zo optimaal mogelijk rechtsbescherming te
biedenn aan belanghebbenden, om op een zo efficiënt mogelijke wijze tot een definitievee beslechting van het rechtsgeschil te komen en om een vernietiging op formelee gronden te vermijden. Vooral de comparitie van partijen en de mogelijkheid
omm andere belanghebbenden op basis van artikel 8:26 Awb uit te nodigen om als
partijj aan het geding deel te nemen, kunnen in dit verband een nuttige functie
vervullen. .
Hett feit dat de rechter ambtshalve rechtsgronden en feitelijke gronden mag aanvullen,, geeft hem bovendien de ruimte om buiten de door partijen ingebrachte
argumentenn aan te geven welke regels hij van toepassing acht, en welke feiten in
hett kader daarvan van belang zijn. Hij kan in dat verband aangeven welke feiten
naderr bewijs en zonodig nader onderzoek vergen. Als hij de bevoegdheid heeft
omm rechtsgronden en feitelijke gronden ambtshalve aan te vullen (binnen het
petitum)) mag hij ook 'het mindere', namelijk ambtshalve aangeven welk bewijs
enn welke argumentatie nog ontbreekt.
Dee rechter mag in ieder geval rechtsregels ambtshalve toepassen op basis van de
grievenn die een belanghebbende heeft aangedragen. In dit verband is van belang
dat,, zoals is besproken in paragraaf 3.3, de rechter het grievenstelsel veelal soepel
behoortt toe te passen. Bij het soepel toepassen daarvan interpreteert hij de
bezwarenn van eiser extensief.
Dee rechter past de rechtsgronden ambtshalve toe buiten de grieven om, als dwingendd recht van toepassing is, dat een zwaarwegend algemeen belang beoogt te
beschermen.. Het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden ten nadele van eiser
mag,, mits de rechter daarbij binnen het petitum blijft. Eiser heeft in dat geval om
rechtsbeschermingg gevraagd, maar de rechter beoordeelt op grond van ambtshalvee toe te passen rechtsgronden, dat hij daarvoor niet in aanmerking komt.
Dee rechter dient daarbij wel binnen het petitum te blijven. Als hij daarbuitenn treedt ten nadele van eiser, is sprake van een reformatio in peius, wat niet verenigbaarr is met de rechtsbeschermingfunctie. Eiser mag door het ambtshalve
aanvullenn van de rechtsgronden immers niet in een slechtere positie geraken dan
waarinn hij zich bevond voordat hij in beroep ging.
Opp grond van het grievenstelsel en het daaraan ten grondslag liggende autonomiebeginsel,, behoort de rechter terughoudend gebruik te maken van zijn
bevoegdheidd om de feitelijke gronden ambtshalve aan te vullen. Wel is het ter
bevorderingg van het definitief beslechten van rechtsgeschillen wenselijk, dat hij
eenn actieve rol vervult door partijen 'uit te nodigen' tot een nadere bewijsvoering
enn door aan te geven welke gegevens nodig zijn om het geschil definitief te kunnenn beslechten. Dat zou de rechter kunnen doen tijdens een comparitie.
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Alss de rechter rechtsgronden en feiten ambtshalve aanvult, is hij in ieder geval
gebondenn aan het verdedigingsbeginsel. Dat betekent dat hij dit niet mag doen
zonderr partijen daarover gehoord te hebben, althans zonder hen in de gelegenheidd te hebben gesteld daarover hun mening te geven.
Aann het toepassen van een trechtermodel kleven ernstige bezwaren voor zover
hett om het aanvullen van de grieven, argumenten en bewijsvoering gaat. Overwegingenn van frair trial en rechtsbescherming verzetten zich daartegen. Ook op
grondd van het legaliteitsbeginsel lijkt dat niet aanvaardbaar, waarbij van belang is
datt artikel 6:13 Awb de vereiste wettelijke basis daarvoor niet lijkt te bieden. Dat
artikell is wel van toepassing op de situatie dat eiser zijn petitum wijzigt. In dat
gevall licht het in de rede, dat de rechter eiser gedeeltelijk niet-ontvankelijk verklaartt in zijn beroep.

88

8.11

Het rechtsgeschil finaal beslecht

INLEIDING

Gelett op het feit dat vanwege de rechtsbeschermingfunctie de effectiviteit van
bestuursrechtspraakk zoveel mogelijk behoort te worden bevorderd, °7 mag men
vann de rechter verwachten, dat hij een rechtsgeschil indringend toetst en zo
mogelijkk definitief beslecht. Gelet op de heersende opvatting in de literatuur
behoortt de rechter daarom een vernietiging op formele gronden, indien mogelijk,
tee voorkomen. De door de rechter geboden bescherming is immers beperkt, als
dee belanghebbende na de rechterlijke uitspraak nog niet weet op welk besluit hij
krachtenss het bestuursrecht jegens het bestuursorgaan aanspraak kan maken.
Partijenn hebben over het algemeen behoefte aan een rechterlijke uitspraak die
zoveell mogelijk zekerheid biedt omtrent hun rechtspositie. Dat geldt ook voor het
bestuursorgaan,, aangezien de rechterlijke uitspraak voor hem een factor is die
medee bepalend is voor het beleid dat hij kan voeren. ^
Bijj het definitief beslechten van een rechtsgeschil mag de rechter echter
niett eigen beleidsstandpunten innemen (zie paragraaf 5.4.1). Van de rechter
wordtt dus verwacht dat hij een rechtsgeschil zoveel mogelijk materieel beëindigt,
echterr zonder daarbij op de stoel van het bestuur te gaan zitten. Dat levert een
spanningsveldd op en vergt de nodige inventiviteit van hem. 7° Dat spanningsveld
doett zich vooral gevoelen, wanneer hij door het bestuursorgaan gemaakte beleidskeuzenn inhoudelijk toetst en wanneer hij in de zaak voorziett {zie paragraaf 6.3.4).
Inn de vorige hoofdstukken werd echter duidelijk, dat de rechter in zijn uitspraak
niett altijd aan de kern van het rechtsgeschil toekomt en dan volstaat met een vernietigingg op formele gronden. Daarmee is bepaald nog niet gezegd, dat het dictumm van dat besluit uiteindelijk rechtens onaanvaardbaar is. Dat kan bijvoorbeeld
geschieden,, omdat de rechter over onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen
beoordelenn of dat dictum rechtmatig is. Hij stuurt dan vaak de zaak terug naar
hett bestuursorgaan voor nader onderzoek. 7 9 Dat moet dan de formele gebreken
herstellenn en een nieuw besluit nemen, dat eventueel hetzelfde dictum kan hebbenn ('jojo'-effect). De rechtzoekende is dan genoodzaakt om vervolgens opnieuw

676..

677..
678..
679..

Bijv. Brenninkmeijer (1994b); Schueler (1994); Koeman (1995a); Ten Berge (1998), p. 34; Allewijnn (1998); Neerhof (1999); Goorden (1999); Polak (2000a); Polak (2000b): Koeman (2001):
hijj noemt voorbeelden waarin de rechter in effectieve rechtspraak voorziet door gebruik te
makenn van de bevoegdheid om in de zaak te voorzien; Boukema (2001); Ettekoven (2001):
ofschoonn hij ook enige relativerende opmerkingen maakt.
Schlössels (2001b), p. 160.
Vgl. De Waard (1994), p. 8.
Polak (2000a); relativerend: Ettekoven (2001), p. 53 en 54: 30% van de zaken wordt vereenvoudigdd afgedaan (onbevoegdverklaring, niet-ontvankelijkverklaring van het beroep, intrekking
etc.)) 50 tot 80% van de resterende gevallen wordt ongegrond verklaard. Het zou om een klein
deell van de zaken gaan.
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inn beroep te gaan, als hij over dat besluit een inhoudelijk eindoordeel van de rechterr verlangt. Dat is onbevredigend (zie paragraaf I.I).
Inn het vorige hoofdstuk is een aantal instrumenten beschreven die de rechter ter
beschikkingg staan om het proces actief te sturen. Een deel daarvan kan hij zodanigg aanwenden, dat daarmee het definitief beslechten van rechtsgeschillen wordt
bevorderd. .
Dee rechter kan die instrumenten echter niet onbeperkt en naar eigen
goeddunkenn hanteren. Zijn mogelijkheden om het proces te sturen worden
immerss beperkt door zijn staatsrechtelijke positie die onder andere is geconcretiseerdd in de eis van onpartijdigheid en het verdedigingsbeginsel (paragraaf 1.4.3).
Dee eis van onpartijdigheid brengt bijvoorbeeld mee, dat de rechter, om iedere schijn van
vooringenomenheidd te vermijden, geen activiteiten behoort te verrichten die in de eerste
plaatss tot de verantwoordelijkhedensfeer van partijen behoren. Dat betekent bijvoorbeeld
datt hij niet zelf beleidskeuzen mag maken die niet op basis van rechtsnormen zijn te
objectiveren.. Dat betekent ook dat als het bestuursorgaan bijvoorbeeld ten onrechte een
bepaaldd onderzoek niet heeft uitgevoerd, het onwenselijk is dat de rechter dit onderzoek in
plaatss van dat orgaan gaat doen. Het is daarentegen wel wenselijk, dat hij de middelen die
hijj heeft om het proces te sturen, zoveel als nodig is, inzet om te zorgen dat het bestuursorgaann alsnog tijdens het proces doet wat het had behoren te doen, opdat hij uiteindelijk
hett rechtsgeschil definitief kan beslechten.
Inn dit hoofdstuk ga ik nader in op de mogelijkheden die de rechter heeft om tot
eenn definitieve conflictbeslechting te komen. Daarbij zal ik ingaan op verscheidenee situaties, ondere andere op de situatie waarin sprake is van een gebonden of
vann een discretionaire bevoegdheid van het bestuursorgaan en tevens die waarin
hett geschil dreigt te verzanden in een procedurele bevoegdhedenkwestie. Voorts
komtt aan de orde op welke wijze het beslechten van het conflict vorm kan krijgen:: door een uitspraak van de rechter waarbij hij in de zaak voorziet, een nieuw
besluitt van het bestuursorgaan, een compromis door partijen of door een combinatiee van deze figuren.
Neerhoff ziet overigens slechts ruimte voor finale conflictbeslechting in een 'beperkt' aantal
typenn gevallen. Hij heeft bovendien niet de indruk, dat de rechter op grote schaal mogelijkhedenn die het bestaande bestuursprocesrecht biedt om geschillen finaal op te lossen onbenutt laat.68°
8.22

HERSTEL VAN EEN FORMEEL GEBREK VAN EEN BESLUIT

Mett name bij een gebonden besluit zou het voor de hand liggen, dat de rechter
hett geschil definitief beslecht door in de zaak te voorzien. Zo'n geval leent zich
blijkenss de wetsgeschiedenis bij uitstek voor een in de zaak voorzien door de
rechter.. In geval van een gebonden bevoegdheid valt immers, als alle relevante
feitenn zorgvuldig zijn onderzocht, uit het wettelijk voorschrift af te leiden welk
besluitt moet worden genomen.
680..

Neerhof (1999); vgl. Ettekoven (2001), p. 53.
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Alss aan het bestuursorgaan een discretionaire bevoegdheid toekomt, kan zich
overigenss een vergelijkbare situatie voordoen. Dat orgaan kan immers beleidsregelss hebben opgesteld en ingeval alle relevante feiten bekend zijn, kan de rechter
dann in principe daaruit (op grond van het gelijkheidsbeginsel) afleiden welk
besluitt moet worden genomen.
Definitievee geschillenbeslechting loopt met enige regelmaat juist stuk op een
gebrekk aan zorgvuldig onderzoek van de feiten. Dat valt echter te voorkomen. Ter
vermijdingg van het in de vorige paragraaf omschreven 'jojo'-effect, kan de rechter,
alss hij tot de voorlopige conclusie komt, dat het in rechte bestreden besluit vanwegee een motiveringsgebrek of vanwege een onzorgvuldig onderzoek naar de feitenn voor vernietiging in aanmerking komt, immers de comparitie inzetten om
alsnogg de ontbrekende gegevens boven tafel te krijgen die nodig zijn om tot een
definitievee beslechting van het geschil te komen. Inzicht in alle relevante feiten
kann vervolgens voor hem voldoende zijn om alsnog te beoordelen welk besluit het
bestuursorgaann rechtens dient te nemen. Of dat inderdaad voldoende is, hangt
gelett op het voorafgaande mede af van de aard van het bestreden besluit (of dat is
genomenn krachtens een gebonden dan wel een discretionaire bevoegdheid).
Onwenselijkk is dat de rechter bij een gebrek aan voldoende gegevens zelf het
onderzoekk naar de relevante feiten verricht. Dat is blijkens artikel 3:2 Awb
immerss iets dat in de eerste plaats tot de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaann behoort. De rechter behoort de verantwoordelijkheid tot bewijsvoering
zoveell mogelijk te leggen waar deze hoort en dat is bij het bestuursorgaan, dat of
zelff nader onderzoek behoort te gaan doen of de belanghebbende behoort uit te
nodigenn om aanvullende gegevens te verstrekken (zie paragraaf 6.4).
Vaakk ligt de bewijslast voor een groot gedeelte bij de belanghebbende. Het ligt bijvoorbeeld
opp zijn weg om zijn grieven met feiten te onderbouwen, althans om ten aanzien daarvan
eenn begin van bewijs te leveren. Voorts is in dit verband van belang, dat het geschil kan
gaann over de afwijzing van een aanvraag van een besluit. In principe is de aanvrager
gehoudenn om zijn aanvraag van alle relevante informatie te voorzien (voor zover hij daaroverr redelijkerwijs kan beschikken).681 Doet hij dat niet, dan is dat voor zijn risico. Nu is
hett over het algemeen nog zo, dat de rechter ex tune toetsend, alleen zal beoordelen of het
bestuursorgaann terecht de aanvraag heeft afgewezen wegens de onvolledigheid daarvan.
Hijj beoordeelt niet of de aanvrager aanspraak kan maken op het door hem verlangde
besluit,, ingeval hij alsnog alle noodzakelijke gegevens overlegt (bij een nieuwe aanvraag).
Inn paragraaf 6.2 is aan de orde gesteld, dat uit oogpunt van efficiënte rechtspraak veel valt
tee zeggen voor een ex nunctoetsing in dit soort gevallen.
Hett is voorts onwenselijk, dat de rechter het ontbrekende onderzoek zelf gaat verrichten,
omdatt het hem aan voldoende mankracht ontbreekt om dat onderzoek te doen. Vaak is een
plaatsopnamee nodig, moeten bij andere instanties gegevens opgevraagd worden of is het
inwinnenn van een adviezen van derden nodig. Zo'n onderzoek vergt geregeld een specifiekefieke (technische) deskundigheid en bijzondere bevoegdheden van ambtenaren die het

681..

Art. 4:3 Awb.
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bestuursorgaann ondersteunen. De rechter is daarvoor over het algemeen onvoldoende toegerust. .
8.33

EEN BESLUIT G E N O M E N OP G R O N D VAN EEN DISCRETIONAIRE
BEVOEGDHEID D

8.3.11

Algemeen

Veelall is echter sprake van beleidsvrijheid (die niet geheel is ingeperkt door
beleidsregels)) en niet van een besluit met een sterk gebonden karakter. De rechterr volstaat soms met de vernietiging van een besluit op grond van het motiveringsbeginsel,, omdat het bestuursorgaan aan dat besluit niet de juiste of geen
(duidelijke)) beleidscriteria ten grondslag heeft gelegd. Het kan ook voorkomen,
datt het bestuursorgaan ten onrechte bij de belangenafweging die ten grondslag
ligtt aan zijn besluit, bepaalde belangen niet in zijn afweging heeft betrokken.
Inn die gevallen resteert na een vernietiging van het besluit wegens een
motiveringsgebrekk nog een discretionaire bevoegdheid voor het bestuursorgaan
bijj het nemen van een nieuw besluit. In paragraaf 5.4.1 kwam ter sprake dat daarvann zelfs sprake kan zijn bij een vernietiging wegens kennelijke onredelijkheid.
Dee rechter kan de comparitie van partijen in geval van (resterende) beleidsvrijheidd als een instrument gebruiken om te komen tot wat ook wel een 'Ermessenreduzierungg auf Null' wordt genoemd. 683 Daarbij wordt de beleidsvrijheid van
hett bestuursorgaan om een bepaald besluit te nemen tijdens de procedure zodanigg beperkt, dat het in feite rechtens gezien nog maar één besluit kan nemen. De
rechterr 'dwingt' door het inzetten van de comparitie het bestuursorgaan om reeds
tijdenss de procedure bepaalde beleidskeuzen te maken, reeds gemaakte beleidskeuzenn (beleidscriteria) kenbaar te maken of om zonodig bepaalde belangen
(opnieuw)) af te wegen.
Eenn stelselmatige uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid is voorwaarde voor
hett bestuursorgaan om zijn besluitvorming op een rationeel wijze te verantwoorden. Consistentee besluitvorming mag van de overheid worden verwacht op grond van de rechtstaatgedachtee die aan het bestuursrecht ten grondslag ligt. Op grond van deze eis van
stelselmatigheidd kunnen belanghebbenden er aanspraak op maken dat het bestuursorgaan
eenn beleid voert, althans aan zijn besluiten controleerbare en objectieve criteria ten grondslagg legt. 4 Objectieve criteria zijn criteria die in principe voor een ieder gelden die in
dezelfdee positie verkeert als waarin degene zich bevindt tot wie het besluit is gericht. De
eiss van een consistente gedragslijn van het bestuursorgaan, legitimeert dat de rechter het
bestuursorgaann 'vraagt' om beleidskeuzen te maken. Een wettelijke plicht voor het
bestuursorgaann om beleidsregels op te stellen ontbreekt overigens. 5

682..
683..
684..
685..

In strijd met artikel 3:3 Awb.
Zie Schueler (1994); Brenninkmeijer (1994b).
Vgl. Duk (1978), p. 575 • 579; Nicolaï (1990), p. 303 en 304.
Zie voor kritische beschouwingen daarover: Nicolaï (1992), p. 97 - 99.
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Dee rechter kan dan langs twee verschillende wegen trachten te bereiken dat het
rechtsgeschill definitief wordt beslecht,, namelijk door overeenkomstig de beleidskeuzenn die gemaakt zijn in de zaak te voorzien of door het bestuursorgaan uit te
nodigenn om een nieuw besluit te nemen.
8.3.28.3.2 Uitnodigen tot het nemen van een nieuw besluit

Dee rechter kan naar aanleiding van de nadere bewijsvoering en motivering van
hett bestuursorgaan, dat orgaan uitnodigen om een nieuw besluit te nemen, voordatt hij de zaak ter zitting brengt. Op dit moment is dat echter een 'onaantrekkelijk'' instrument, omdat het bestuursorgaan aan die uitnodiging geen gevolg hoeft
tee geven, of omdat als het dat wel doet, dit wellicht niet het beoogde effect heeft.
Datt effect kan de rechter in ieder geval niet afdwingen. Hij beschikt heden
immerss niet over de bevoegdheid om het bestuursorgaan te verplichten om
tijdenss de procedure een nieuw besluit te nemen met inachtneming van zijn
tussenoverwegingen.. Hij kan alleen trachten het bestuursorgaan daartoe te overreden,, reden waarom hier van 'uitnodigen' wordt gesproken. Hij kan daartoe
eventueell de comparitie inzetten.
Ingevall het bestuursorgaan wel bereid blijkt om tijdens de procedure een
nieuww besluit te nemen, bestaat vervolgens een gerede kans, dat de rechter dit
nieuwee besluit niet in zijn beoordeling mag betrekken. Voor het toepassen van de
artikelenn 6:18 en 6:19 Awb geldt immers volgens de jurisprudentie de eis, dat dit
nieuwee besluit is genomen op basis van hetzelfde feitencomplex dat ten grondslagg ligt aan het 'eerste' besluit (zie paragraaf 3.4.2). Het nieuwe besluit mag,
anderss gezegd, niet gebaseerd zijn op essentiële nova.
8.3.33 Tussenuitspraak

Indienn het bestuursorgaan geen gevolg wil geven aan de 'uitnodiging' van de
rechterr om een nieuw besluit te nemen, zou de rechter via een tussenuitspraak
hett bestuursorgaan daartoe behoren te kunnen 'activeren'. Die mogelijkheid ontbreektt nu. 6 Uit oogpunt van effectieve en efficiënte rechtspraak, behoort hem
daartoee een wettelijke bevoegdheid te worden verstrekt.687 De regering overweegt
overigenss invoering daarvan,688 Die bevoegdheid is nodig voor de rechter om
dwingendd aan het bestuursorgaan de opdracht te kunnen geven om nader onderzoekk te doen, belangen af te wegen, de motivering van het in rechte bestreden
besluitt in heroverweging te nemen of om een nieuw besluit te nemen. Nu ontbreektt hem daartoe een wettelijke bevoegdheid.689 Wenselijk is bovendien, dat
dee rechter daarbij de bevoegdheid krijgt om aan het bestuursorgaan die opdracht
tee geven onder het opleggen van een dwangsom. Vooral procedures waarin het
686..
687..
688..
689..

CRvB 8 mei 1997, TvA 1997, 153: Hoofdstuk 8 van de Awb biedt geen ruimte voor het doen
vann uitspraken die niet tevens einduitspraken zijn.
Van Kemenade e.a. (1997), p. 54 en 55; Neerhof, Schlössels & De Werd (1997), p. 1257; Polak
(2000a),, p. 46; kritisch Damen (1998), p. 246.
Kamerstukken II, 1998 -1999, 26 360, nr. 1, p. 39.
ABRvS 7 december 1998, RAwb 1999, 93, m.n. B.J. Schueler.
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toepassenn van artikel 6:2 Awb centraal staat, kan die bevoegdheid een zeer effectieff instrument blijken te zijn om het bestuursorgaan aan te zetten om een
besluitt te nemen. Ê 9 ° Ingeval dat beroep op grond van dat artikel is ingesteld, zou
hett niet zo mogen zijn, dat de rechter volstaat met de constatering, dat het
bestuursorgaann niet tijdig heeft beslist. Wenselijk is, dat de rechter ook in het
gevall van een weigering in de zin van artikel 6:2 Awb zoveel mogelijk definitief
vaststelt,, wat de rechten en plichten van de belanghebbende en het bestuursorgaann jegens elkaar zijn.
Ettekovenn beveelt deze methode aan bij 6:2 Awb-beroepen die reeds lang bij de rechtbank
liggen.. Ten aanzien van andere artikel 6:2 Awb-beroepen stelt hij voor, dat de rechter deze
afdoett op vereenvoudigde wijze. Dat wil zeggen zonder dat het nodig is dat het bestuursorgaann stukken en een verweerschrift indient (zie paragraaf 7.2). De rechter behoort dat
volgenss hem te doen onder het opleggen van een korte termijn waarbinnen het bestuursorgaann moet beslissen en onder het opleggen van een dwangsom. 9I
8.3.48.3.4 Compromis

Dee comparitie is blijkens de wetsgeschiedenis 9 2 mede bedoeld om de in de
vorigee paragraaf vermelde 'verzoening' tussen partijen te bevorderen, 9 3 wat
neerkomtt op een compromis tussen hen. De 'verzoeningscomparitie' lijkt uit
oogpuntt van definitieve conflictbeslechting een aantrekkelijk instrument voor de
rechter,, omdat hij daarmee kan bereiken dat een rechtsgeschil definitief wordt
opgelost. .
Eenn voordeel van een compromis is immers, dat als alle partijen met de oplossing hebben
ingestemdd of daartoe 'zelf' hebben besloten, de beëindiging van het conflict praktisch
gezienn veelal een meer duurzaam karakter heeft dan een 'oplossing' van het conflict die de
rechterr van bovenaf heeft opgelegd.
Eenn ander voordeel van het compromis is, dat dit goed aansluit bij het autonomiebeginsel.. Op grond daarvan mag de rechter slechts een uitspraak geven op
verzoekk van de rechtzoekende en voor zover hij daarom heeft gevraagd (zie paragraaff 3.1.2). Deze belanghebbende zal een rechterlijke uitspraak daarbij veelal als
eenn uiterste middel ervaren om tot een oplossing van zijn conflict te komen (als
onontkoombaar).. Gelet op dit beginsel, behoort de rechtzoekende te allen tijde de
mogelijkheidd te behouden om er zelf uit te komen. De rechter kan de comparitie
daarbijj gebruiken om partijen een eind op weg te 'helperf. In de vorige paragrafenn kwam ter sprake dat de rechter ten behoeve van beide opties - hij nodigt het
bestuursorgaann uit om een nieuw besluit te nemen of hij streeft ernaar om in de
zaakk te voorzien - de comparitie kan inzetten en dat het wenselijk is, dat hij bij
wett de bevoegdheid krijgt om een tussenuitspraak te doen.

690..
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Ettekoven (2001), p. 22.
Ettekoven (2001), p. 20 en 21.
Kamerstukken II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 129.
Art. 8:44 Awb; Pennarts (1993); Brenninkmeijer (1997b), p. 67 en 68.
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Tijdenss die comparitie kan de rechter heden desgewenst ter sturing blijk geven van een
voorlopigg oordeel inzake het in rechte bestreden besluit en aangeven, wat het bestuursorgaann nog behoort te doen. Het bestuursorgaan is echter niet verplicht om daaraan gevolg
tee geven. De rechter heeft immers niet de bevoegdheid om het bestuursorgaan daartoe een
opdrachtt te geven. Als het bestuursorgaan het voorlopig oordeel niet uitvoert, staat daarop
geenn sanctie.
8.3,58.3,5 ' n de zaak voorzien

Dee rechter kan ook tot een definitieve conflictbeslechting komen door het
bestuursorgaann tijdens de procedure uit te nodigen om aan te geven welk nieuw
besluitt het overweegt te nemen. Eventueel zal de zitting moeten worden geschorst
omm het bestuursorgaan de ruimte te geven zich nader te beraden. De rechter zou
hett voorgestelde besluit vervolgens kunnen 'overnemerf, mits dat rechtmatig is,
doorr dienovereenkomstig in de zaak te voorzien. 9 4 Dit is ingrijpender dan het in
dee zaak voorzien bij wijze van een schikking, omdat daarvoor immers de instemmingg van alle partijen nodig is (zie paragraaf 6.3.4).
Hett voordeel van in de zaak voorzien is dat de procedure daarmee ten einde is en
datt een nieuwe procedure wordt voorkomen, afgezien van de mogelijkheid van
hogerr beroep. Dit komt een efficiënte en effectieve rechtspraak ten goede. 695
Gelett op het feit dat het wenselijk is, dat bestuursrechtelijke conflicten zo vlug en
zoo goed mogelijk uit de wereld worden geholpen, lijkt deze wijze van afdoening
vann het geschil de voorkeur te verdienen boven het terugsturen van de zaak naar
hett desbetreffende bestuursorgaan. 9 6
Polakk is bijvoorbeeld een duidelijk voorstander van deze aanpak, mits de rechter
daarbijj het beginsel van hoor en wederhoor in acht neemt. 6 9 7 Deze methode
heeftt volgens hem bijvoorbeeld als voordeel, dat een opeenstapeling van besluitenn wordt voorkomen. Er kan bovendien, wanneer een bestuursorgaan opnieuw
eenn besluit neemt, een onduidelijke situatie ontstaan wanneer de rechter het
tweedee besluit vernietigt. Door die vernietiging herleeft immers het eerste
besluit,, voor zover het bestuursorgaan dat door het tweede besluit had herroepen.
Eenn ander voordeel van het in de zaak voorzien, is dat de rechter daarbij niet aan
dee grenzen van artikel 6:18 en 6:19 Awb is gebonden. Hij kan in de zaak voorzien
enn daarbij het dictum van het vernietigde besluit overnemen maar met een
wezenlijkk andere motivering. De rechter kan bovendien in de zaak voorzien op
basiss van essentiële nova, terwijl blijkens jurisprudentie artikel 6:19 Awb dan niet
vann toepassing is (zie paragraaf 3.4.2).
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Schueler (1994), p. 275 e.v.
Brenninkmeijer (1994b).
Zie voor deze problematiek Schueler (1994).
Polak (2000a), i.h.b. hoofdstuk VII.

212 2 BESTUURSRECHTSPRAAK K

Hett in de zaak voorzien heeft soms wel ten gevolge, dat een bestuursorgaan een
voorbereidingsproceduree ex Afdeling 3.5 Awb niet opnieuw doorloopt, terwijl het
daartoee wel verplicht zou zijn geweest ingeval de rechter na vernietiging van het
besluitt dat orgaan de opdracht zou hebben gegeven om opnieuw te beslissen.
Ingevall het opnieuw doen van die voorbereidingsprocedure niet veel meer
inhoudtt dan 'een rituele dans', lijkt het echter wenselijk dat de rechter door in de
zaakk te voorzien voorkomt, dat het bestuursorgaan opnieuw die voorbereidingsproceduree moet volgen.
Inn geval van een procedure over de weigering van een vrijstelling van een bestemmingsplann en van een vergunning, zou bijvoorbeeld tijdens de bouwprocedure kunnen blijken,
datt als eiser zijn bouwplan aanpast, hij wel de vrijstelling en bouwvergunning kan krijgen.
Inn principe gaat het om een geheel nieuw besluit waarvoor de aanvrager opnieuw een aanvraagg moet indienen en waartegen weer afzonderlijk voor belanghebbenden bezwaar en
beroepp openstaat. Met betrekking tot de vrijstelling zou het gemeentebestuur dan op
grondd van artikel 19a WRO de voorbereidingsprocedure van Afdeling 3.4 van de Awb moetenn toepassen. Eenzelfde situatie laat zich denken met betrekking tot de aanpassing van
voorschriftenn inzake milieuvergunningen, als de in rechte bestreden voorschriften na aanpassingg overeenkomstig de richtlijnen en of deskundigenadviezen rechtens wel aanvaardbaarr zijn.
Inn theorie zou de rechter in deze gevallen overeenkomstig het nieuwe bouwplan of ontwerpp milieubesluit in de zaak kunnen voorzien. Als algemene voorwaarde geldt, dat alle
belanghebbendenn daarmee instemmen of daardoor niet in hun processuele belangen wordenn geschaad (zie paragraaf 6.3.4).
Watt betreft de voormelde bouwvergunning is in de jurisprudentie uitgemaakt dat de rechterr niet in de zaak mag voorzien door deze vergunning zelf te verlenen. 9 De Afdeling
bestuursrechtspraakk kwam tot dat oordeel mede in het licht van de wetsgeschiedenis,
waarinn een restrictieve uitleg van artikel 8:72, vierde lid, Awb wordt gegeven. Als alle
belanghebbendenn echter geen bezwaar lijken te hebben tegen het tweede bouwplan en
tegenn de aangepaste vergunningsvoorschriften, zou het een verspilling van tijd, geld en
moeitee zijn wanneer het bestuursorgaan opnieuw een besluit zou moeten nemen met het
inn acht nemen van alle procedurele voorschriften.
Uitt oogpunt van adequate rechtsbescherming (of van toegang tot de rechter) kunnenn overigens aan het voorzien in de zaak grote bezwaren kleven. Dat dictum
leidtt er immers toe, dat geen nieuw besluit van het bestuursorgaan volgt waartegenn wederom voor belanghebbenden beroep openstaat. Soms kan dat ertoe leiden,, dat het bestuursorgaan daarmee wordt ontslagen van de plicht om
(opnieuw)) een voorbereidingsprocedure toe te passen, zoals hiervoor is geïllustreerdd aan de hand van een voorbeeld van een vrijstelling van het bestemmingsplann en milieubesluiten.
Gelett op deze bezwaren behoort de rechter alleen in de zaak te voorzien, in
gevall van sterk gebonden besluitvorming (al dan niet na een 'Ermessenreduzierungg auf Null') of als alle partijen blijk hebben gegeven in te stemmen met het
698..

ABRvS 8 juli 1996, AB 1996, 344, m.n. P.J.J, van Buuren, JB 1996, 188, m.n. R.J.N.
Schlössels;; zie daarover Polak (2000a), p. 29 en 30.
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uiteindelijkee resultaat daarvan. Ingeval andere belanghebbenden (dan partijen)
rechtstreekss door de uitspraak van de rechter in hun belang kunnen worden
getroffen,, is de rechter op grond van het verdedigingsbeginsel verplicht om hen
uitt te nodigen om als partij aan het geding deel te nemen (zie paragraaf 7.3).
Belanghebbendenn moeten immers voldoende mogelijkheden krijgen om zich te
verdedigenn tegen de nieuwe elementen die het bestuursorgaan of een andere
belanghebbendee in het proces inbrengt. 6 "
Voortss behoort de eiser bij het in de zaak voorzien zoveel mogelijk in de situatie
tee worden gebracht waarin hij zou hebben verkeerd, indien het bestuursorgaan
niett het onrechtmatige in rechte bestreden besluit zou hebben genomen. 700 Dat
iss echter anders als hij erop vooruit gaat. Het mag immers niet zo zijn, dat het
bestuursorgaann voordeel ondervindt van het feit, dat het in het verleden de rechtspositiee van de belanghebbende heeft geschonden.
Alss hoofdregel geldt dat het bestuursorgaan dat opnieuw in de zaak moet voorzien, rekeningg dient te houden met sedert het tijdstip van de vernietigde beschikking gewijzigde
omstandigheden.. Deze regel lijdt uitzondering indien het gewijzigde rechtsregime ongunstigerr is voor de in de procedure betrokken belanghebbenden dan het voordien geldende
stelsel.?01 1
8.44

BEOORDELING VAN DE ONTVANKELIJKHEID

Hett is mogelijk dat het bestuursorgaan in zijn besluit op een bezwaarschrift de
bezwaardee niet-ontvankelijk verklaart, omdat hij geen belanghebbende is, of
omdatt het object van het geschil geen besluit is. Als de bezwaarde tegen dat
besluitt op het bezwaarschrift in beroep gaat, zal de rechter zich veelal beperken
tott de beoordeling of de niet-ontvankelijkverldaring rechtens juist is. Ingeval de
bezwaardee wel ontvankelijk was, zal hij de zaak terugverwijzen naar het bestuursorgaann dat dan alsnog de bezwaren inhoudelijk moet beoordelen. Intussen kunnenn vele maanden zijn verstreken zonder dat duidelijk is geworden of het
oorspronkelijkee besluit (het primaire besluit) van het bestuursorgaan rechtmatig
is. .
Omm dat te voorkomen geeft het bestuursorgaan soms overwegingen ten overvloede in zijn
besluitt op bezwaar waarin het tevens ingaat op het geschil ten gronde. Uit oogpunt van
efficiëntiee lijkt dat op het eerste gezicht een goede zaak. Belanghebbenden en eventueel de
rechterr weten dan hoe het bestuursorgaan inhoudelijk over de ingebrachte bezwaren
'denkf.. Er kleven echter haken en ogen aan deze overwegingen ten overvloede. Strikt
genomenn kan eiser immers alleen in beroep gaan van de niet-ontvankelijkverklaring van
hett bestuursorgaan en niet van de inhoudelijke overwegingen ten overvloede.
Striktt genomen dient de rechter zich te beperken tot de vraag of het bestuursorgaann eiser al dan niet terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Hij dient immers
699..
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Nicolaï (1994), p. 157.
Schueler (1994), p. 60, 218 en 228; Ettekoven (2001), p. 84 en 85.
ABRvS 22 februari 2001, AB 2002, 71, m.n. f. Struiksma.
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uitt te gaan van het in rechte bestreden besluit, dat voorwerp van het geschil is. Uit
oogpuntt van efficiëntie is het echter wenselijk, dat de rechter het geschil ook
directt ten gronde kan beoordelen, als blijkt dat de bezwaarde wel ontvankelijk
wass in zijn bezwaarschrift. Voorwaarde is wel dat de rechter daarbij het verdedigingsbeginsell in acht neemt.
Dee rechter kan de procedure tijdelijk schorsen om het bestuursorgaan in
dee gelegenheid te stellen opnieuw op het bezwaarschrift te beslissen. De
bestuursrechterr kan dan met toepassing van de artikelen 6:18 en 6:19 Awb ook
datt nieuwe besluit in zijn beoordeling betrekken, mits hij de beperkingen die
voorr het toepassen deze bepalingen gelden, in acht neemt (zie paragraaf 3.4.2).
Dee rechter zou dan in plaats daarvan ook overeenkomstig het inhoudelijk oordeel
vann het bestuursorgaan, mits rechtens aanvaardbaar, in de zaak kunnen voorzien.
Ingevall het bestuursorgaan een nieuw besluit neemt, moet het daarbij op grond van artikel
7:22 Awb zonodig andere belanghebbenden horen. De rechter kan deze belanghebbenden
mett toepassing van artikel 8:26 Awb horen.
Dee comparitie kan ook hier een centrale rol vervullen, eventueel nadat een zitting
heeftt plaatsgevonden waarbij de ontvankelijkheidskwestie centraal stond. Dat
heeftt als voordeel dat de rechter in het kader daarvan zijn standpunt duidelijk kan
makenn over de ontvankelijkheidskwestie en het bestuursorgaan kan uitnodigen
omm een nieuw besluit te nemen op het bezwaarschrift. De rechter zou vervolgens
partijenn in de gelegenheid kunnen stellen om binnen een aantal weken aanvullendee grieven en vervolgens een aanvullend verweerschrift in te dienen die
betrekkingg hebben op het tweede besluit. Hij beschikt over die bevoegdheid ex
artikell 6:6 Awb. Eiser moet immers de gelegenheid krijgen om een beroepschrift
datdat (achteraf gezien) niet compleet blijkt te zijn, tijdens de procedure met grieven
aann te vullen. De rechter kan hem daarvoor een termijn stellen. De wet staat er
niett aan in de weg, dat hij dat pas doet nadat hij een 'tussenuitspraak' heeft gegeven,, of nadat een zitting heeft plaatsgevonden in het kader van de comparitie.
Artikell 6:6 Awb noemt immers niet een bepaalde termijn.
Ookk de omgekeerde situatie kan zich voordoen, namelijk als het bestuursorgaan
achteraff gezien van mening is, dat het ten onrechte eiser ontvankelijk heeft verklaardd in zijn bezwaren. Die mogelijkheid bestaat, als achteraf gezien volgens dat
orgaann bijvoorbeeld geen sprake is van een besluit of eiser niet als belanghebbendee valt aan te merken.
Bijj die geschillen over de ontvankelijkheidsvraag kan een goede planning van de
proceduree partijen uiteindelijk een hoop tijd en kosten besparen, wat natuurlijk
uitt oogpunt van efficiëntie wenselijk is. Dat valt te bereiken door de procedure, zo
mogelijk,, in twee fasen te splitsen, waarbij de eerste fase zich concentreert op de
kwestiee van de ontvankelijkheid. Als het geschil dan onder de competentie van de
rechterr blijkt te vallen, kan hij vervolgens inventariseren, wat de inhoudelijke
geschilpuntenn zijn en partijen de mogelijkheid geven om binnen een bepaalde
kortee termijn alsnog hun grieven of verweer te formuleren en relevante stukken
inn te dienen (tweede fase). Voor partijen heeft dat als voordeel dat zij hun argu-
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mentenn inzake het geschil ten gronde niet reeds aan het begin van het geding
hoevenn in te brengen. Zij hoeven dat pas te doen, als blijkt dat eiser in bezwaar
ontvankelijkk was. Op die manier wordt voorkomen, dat partijen onnodig werk
verrichtenn in het kader van de procedure, en valt tevens te voorkomen, dat de
rechterr de zaak terug moet sturen naar het bestuursorgaan. De wet regelt deze
wijzee van kortsluiten niet, maar verbiedt deze ook niet. Het rolreglement inzake
bestuursrechtspraakk zou dit evenwel verder vorm kunnen geven.
8.55

T E N SLOTTE

Terr bevordering van definitieve beslechting van rechtsgeschillen staan de rechter
verschillendee middelen ter beschikking. Deze zijn in hoofdstuk 7 besproken. In
dee eerste plaats behoort hij zich actief in te zetten om alle relevante informatie
bovenn tafel te krijgen om na te gaan 'wat rechtens gezien het enige juiste' besluit
is.. Hij zou deze middelen zoveel mogelijk met het oog daarop behoren in te zetten.. Wel is van belang dat hij daarbij niet zelf het onderzoek verricht, maar partijenn daartoe in de gelegenheid stelt. Om dat te bereiken kan de rechter de
comparitiee inzetten.
Voortss kan hij trachten om, in die gevallen die zich daarvoor lenen, partijenn tot een 'compromis' aan te zetten. Daarvoor kan het nodig zijn, dat de rechterr probeert duidelijk te krijgen wat de 'werkelijke' (achterliggende) belangen van
partijenn zijn, welke belangen hen verdeeld houden en welke verenigbaar zijn. Die
'arbeid'' dient ertoe om de weg vrij te maken voor een eventuele overeenstemmingg tussen partijen, overeenkomstig welk de rechter vervolgens in de zaak zou
kunnenn voorzien.
Beidee zou de rechter wellicht kunnen realiseren door wat Polak aanduidt als een
interactievee vorm van procesvoering. Het gaat daarbij om een wijze van geschillenbeslechtingg waarbij de bestuursrechter gehouden is om door middel van een
goedee communicatie met het bestuursorgaan en (andere) belanghebbenden tot
eenn eindoordeel te komen. Deze wijze van conflictbeslechting zou beter aansluitenn bij moderne inzichten ten aanzien van geschillenbeslechting dan het vasthoudenn aan het dogmatisch adagium, dat de bestuursrechter als hij in de zaak
voorziet,, 'op de stoel van het bestuur gaat zitterf. Hij pleit ervoor om op die
manierr het geschiloplossend vermogen van de rechtspraak te vergroten.? 02
Voorr deze interactieve procesvoering is aansluiting gezocht bij de moderne bestuurskundigee literatuur, waaruit valt te leren dat een zogenaamde reflexieve controlestijl, waarin een
uitwisselingg van eikaars denkbeelden plaatsvindt, doelmatiger is dan een repressieve controlesrijl.. In de rechtspraak is de benadering nu overwegend repressief van aard. Bij een
reflexievee controlestijl behoort de nadruk te liggen op wat de belangen van partijen zijn en
opp een goede wijze van communicatie.
Dezee invulling vann het procesrecht impliceert dat gedeeltelijk afstand wordt genomenn van functies van het procesrecht die men daaraan traditioneel toekent. Het
702..
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accentt op rechtsbescherming zou daarmee verschuiven naar conflictbeslechting
dann wel conflictoplossing.
Hett voordeel van deze moderne vorm van procesvoering zou zijn, dat de rechter
vakerr succes boekt bij pogingen om de barrières voor geschiloplossing te verlagen
enn tot de werkelijke belangen van partijen door te dringen dan heden. De rechter
kann zich hierbij laten 'inspireren' door alternatieve methoden van conflictoplossingg en technieken hanteren die ook in de mediation toepassing vinden. De
gedachtee die ten grondslag ligt aan het pleidooi voor een meer integratieve vorm
vann procesvoering is, dat daarmee ook conflicten die schuilgaan achter het oorspronkelijkee rechtsgeschil door middel van rechtspraak 'werkelijk' opgelost kunnenn worden.
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9.11

Richting moderne rechtspleging?

INLEIDING

9.1.19.1.1 Algemeen

Dee rechtzoekende heeft veelal behoefte aan snelle en effectieve rechtspraak. Voor
hemm is vooral van belang dat die rechtspraak zijn conflict definitief oplost. Resultatenn van empirisch onderzoek wijzen in die richting:
"Mensenn die in een geschilsituatie verkeren, willen vooral, zo blijkt uit een groot
onderzoekk dat onlangs in Engeland werd uitgevoerd onder particulieren met juridischesche problemen, een oplossing voor het probleem waarin zij terecht zijn gekomen,
enn wel snel, tegen lage lasten en met zo min mogelijke stress. Zij zijn niet of nauwelijkss geïnteresseerd in sanctionerend optreden, bevrediging van wraaklust, excuses
off altruïstische oplossingen. Hun motiefis niet zozeer dat zij hun rechten willen verwezenlijken.. Vaak leren zij die pas kennen wanneer zij daarover door juristen worden
geadviseerd.. Wel speelt bij hen de gedachte dat zij een morele aanspraak hebben op
eenn betere oplossing voor hun probleem." 703

Rechtspraakk schiet tekort wat betreft conflictbeslechting, als deze vanuit de positiee van de rechtzoekende gezien geen 'aanvaardbare' oplossing voor zijn conflict
mett een bestuursorgaan biedt. Dat zal veelal het geval zijn, als de rechtzoekende
hett gevoel heeft dat andere voor hem essentiële aspecten, zoals economische,
politieke,, relationele, niet of nauwelijks in de procedure aan bod zijn gekomen.
Dee behoefte van de rechtzoekende is in dit boek als uitgangspunt genomen bij
eenn analyse van bestuursrechtspraak. Gelet daarop lijkt het wenselijk, dat de
bestuursrechterr het niet alleen tot zijn taak rekent om rechtsgeschillen te beslechtenn en aan rechtsvorming bij te dragen, maar tevens om zoveel mogelijk een
oplossingg te bieden voor het aan hem voorgelegde conflict. De mate waarin
bestuursrechtspraakk bijdraagt aan het oplossen van conflicten bepaalt zo bezien
medee de effectiviteit daarvan.704 De vraag is echter of men dan niet teveel van de
bestuursrechterr verwacht.
Rechtspraakk blijkt - naar de huidige stand van zaken - bepaald niet altijd te kunnenn voorzien in het oplossen van het conflict.

703..
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Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller (2000), p. 226; dit onderzoek heeft betrekking op
particulierenn en is niet specifiek gericht op bestuursrechtelijke geschillen, maar een vergelijkbaree behoefte zal hoogstwaarschijnlijk ook bestaan bij organisaties en in geval van conflicten
mett bestuursorganen.
Pach (2001), p. 141 en 142.
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Vann bestuursrechters die daarover geïnterviewd zijn, valt te vernemen, dat de rechtsvraag
niett altijd een adequate weerspiegeling vormt van het onderliggende conflict en rechtspraakk niet altijd bijdraagt aan de oplossing van het conflict. Mediation lijkt onder omstandighedenn meer mogelijkheden te bieden om door te dringen tot dat conflict.705
Inn de literatuur zijn voorstellen gedaan voor een methode van procesvoering,
waarbijj de rechter moderne technieken van conflictoplossing toepast. De
gedachtee is dat daarmee het conflictoplossend vermogen van rechtspraak zou
kunnenn worden verbeterd. Dergelijke rechtspraak zou beter in de voormelde
behoeftee kunnen voorzien. De rechter zou ter realisatie daarvan technieken kunnenn toepassen die zijn ontleend aan mediation. 706 Bij integratie van die techniekenn in de rechtspraak wordt de rol van de rechter meer ondersteunend en
faciliterendd van aard dan zijn huidige rol. Zijn taakvervulling is dan meer gericht
opp het oplossen van wat partijen daadwerkelijk verdeeld houdt. De verantwoordelijkheidd om het conflict op te lossen wordt daarmee verschoven naar partijen zelf,
watt een meer constructieve wijze van conflictbeslechting impliceert.
Opp zichzelf genomen bevat de Awb geen regels die de rechter verbieden
omm zo'n rol te vervullen. Of men dat aanvaardbaar acht, is veeleer afhankelijk van
hoee men denkt over zijn staatsrechtelijke positie.
Dezee moderne wijze van procesvoering voor bestuursrechtspraak wordt bijvoorbeeldd door Polak 7 ° 7 bepleit in navolging van Barendrecht en Van BeukeringRosmuller.. De laatstgenoemde auteurs streven een ontwikkeling na waarbij beide
vormenn van conflictoplossing, die van de traditionele geschillenbeslechting in
rechtspraakk en die van mediation, naar elkaar toe groeien. 708 Zij kiezen daarbij
voorr één spoor, dat van een te moderniseren rechtspraak, in plaats van voor twee
sporen,, die van de mediation naast die van de traditionele rechtspraak.
Voorwaardee voor die integratie is volgens hen, dat mediation en rechtspraak
dezelfdee uitgangspunten kennen. Nu wringt dat nog te veel. 7 ° 9
Eénn van de problemen van rechtspraak is volgens deze auteurs, dat men daarbij heden uitgaatt van een beperkte visie op geschillen; één die vaak escalerend werkt. Dat komt omdat
inn rechtspraak de vraag centraal staat wie iets in het verleden volgens de van toepassing zijndee rechtsregels 'fout' heeft gedaan en wie niet. Het maken van verwijten over en weer en
hett innemen van en het ingraven in standpunten leidt veelal tot onwrikbare situaties en tot
(verdere)) escalatie van het geschil.
Hett beleid van de Minister van Justitie is erop gericht om mediation te bevorderen met als
doell om de wijze van geschilafdoening te dejuridiseren, om meer mogelijkheden te creërenn om geschillen op de kwalitatief hoogste dan wel meest effectieve wijze af te doen, om
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Koeken (2001), p. 27.
Polak (2000a), p. 50 e.v.: hij laat zich inspireren door Barendrecht (2000); zie ook Barendrecht
&& Van Beukering-Rosmuller (2000), bijv. p. 6 en i.h.b. hoofdstuk 17.
Polak (2000a).
Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller (2000), p. 9.
Vgl. Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller (2000), i.h.b. p. 1, 2, par. 3 en hoofdstuk 17.
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tegemoett te komen aan de maatschappelijke behoefte aan een meer pluriforme toegang tot
hethet recht (conflictoplossing op maat), waarbij partijen in de eerste plaats zelf de verantwoordelijkheidd dragen voor het afdoen van hun onderlinge geschillen en om de druk op de
rechtspraakk te verminderen.710 In zoverre lijken de voormelde voorstellen goed te passen
binnenn het beleid van de minister. De minister gaat echter (vooralsnog) uit van een tweesporenbeleid:: mediation als alternatief voor rechtspraak én het verhogen van de effectiviteitt van rechtspraak.
g.1.2g.1.2 Randvoorwaarden
Hett is echter de vraag of de bestuursrechter de aangewezen persoon is om conflictenn op te lossen door middel van het toepassen van mediation-technieken en
hett bevorderen van de communicatie tussen partijen onderling en tussen hem en
partijen.. Twijfelachtig is of die benadering van de rechter zich verdraagt met zijn
taakk om bestuursrechtelijke rechtsgeschillen te beslechten. Het is bovendien de
vraagg of het mogelijk is rechtspraak te funderen op dezelfde uitgangspunten als
diee van mediation, wat voorwaarde is voor deze moderne vorm van procesvoering.ring. Beide kwesties hangen met elkaar samen. De rechter kan die technieken
slechtss toepassen voor zover hij daarbij de harde randvoorwaarden die in paragraaff 1.4.1 zijn genoemd, in acht neemt. Vooral de rechtsstatelijke randvoorwaardenn zijn in dit verband van belang: de rechter dient te allen tijde onafhankelijk en
onpartijdigg te zijn. Het gaat daarbij niet zozeer om zijn innerlijke overwegingen,
maarr om het feit dat hij dient te voorkomen, dat de schijn ontstaat dat hij niet
(langer)) onpartijdig is. Voorts blijft de rechter vanwege zijn staatsrechtelijke taak
verplichtt om het rechtsgeschil bindend te beslissen als partijen er niet uitkomen
enn eiser zijn beroep handhaaft.
Off een moderne wijze van het oplossen van conflicten inpasbaar is in de
bestuursrechtspraak,, wordt voorts in belangrijke mate bepaald door de inrichting
daarvan. .
Dee voorstellen van Barendrecht en Van Beukering-Rosmuller hebben betrekking op (zuiver)) vermogensrechtelijke conflicten. Reeds daarom zijn deze voorstellen niet zonder
meerr toepasbaar op de bestuursrechtspraak. Deze zijn niet zonder meer daarop toepasbaar,, omdat het object van het geschil in de civiele rechtspraak in veel mindere mate is
geformaliseerdd dan in de bestuursrechtspraak. Eiser kan immers in de civiele procedure
tenn aanzien van elke verbintenis een vordering indienen. Bovendien staan hem vele soortenn vorderingen ter beschikking, zoals die tot nakoming, het betalen van (plaatsvervangende)) schadevergoeding, het aanpassen van een contract en het terugbetalen van wat
onverschuldigdd is betaald. Voorts is van belang, dat de uitspraak van de civiele rechter
alleenn partijen bindt, en dat, verhoudingsgewijs, zelden derde-belanghebbenden als partij
aann dat proces deelnemen. In de bestuursrechtspraak daarentegen kan eiser alleen in
beroepp gaan tegen een besluit. Uitgangspunt daarbij is, dat hij de rechter vraagt om vernietigingg van dat besluit wegens onrechtmatigheid. Eventueel kan hij in aanvulling daarop
eenn nevenvordering indienen. Bovendien onderscheidt bestuursrechtspraak zich van

710..

Beleidsbrief ADR 2000-2001 van het Ministerie van Justitie van 17 november 1999.
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civielee rechtspraak in het feit, dat daarin veelal aan derde-belanghebbenden een centrale
roll toekomt, en dat de rechterlijke uitspraak erga-omneswerking heeft.
Off mediation-technieken inpasbaar zijn in bestuursrechtspraak, is bovendien
afhankelijkk van de kenmerken van een bestuursrechtelijk conflict. Dat conflict
kann men niet zonder meer op één lijn stellen met (zuiver) vermogensrechtelijke
conflicten.. Wat voor het ene type conflict wellicht als een goede wijze van rechtsplegingg zou kunnen werken, hoeft nog niet als zodanig voor een ander type conflictt te fungeren. Ook daarom zijn de voorstellen van Barendrecht en Van
Beukering-Rosmullerr niet zonder meer in te passen in het bestuursprocesrecht.
Alss kenmerken van een bestuursrechtelijk conflict noem ik, dat het daarbij altijd gaat om
dee vraag hoe een bestuursorgaan een hem toekomende publiekrechtelijke bevoegdheid
dientt uit te oefenen. Altijd is een nader gespecificeerd algemeen belang betrokken en de
uitkomstt van het geschil heeft vaak direct ingrijpende gevolgen voor verscheidene belanghebbenden.. Voorts is van belang, dat het handelen van het bestuursorgaan gelimiteerd is
doorr het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel, die niet voor het vermogensrecht
gelden.. Deze kenmerken zijn beschreven in de hoofdstukken 2 en 3.
Q.1.3Q.1.3

Ten slotte

Omm te kunnen beoordelen of en in welke mate de bestuursrechter aspecten van
dee mediation in zijn procesvoering kan integreren, zal ik in dit hoofdstuk nader
ingaann op wat mediation inhoudt, welke principes daaraan ten grondslag liggen
enn wat voor soort conflicten door middel daarvan zijn op te lossen. Dit hoofdstuk
geeftt eerst een algemene omschrijving van mediation. Vervolgens komt mediationn in bestuursrechtelijke geschillen aan bod.
Dee beschrijving van mediation dient om het eigen karakter van deze proceduree duidelijk te maken en om te laten zien dat tussen rechtspraak en mediation
wezenlijkee verschillen bestaan die, mijns inziens, aan een zinvolle integratie van
elementenn van mediation in de rechtspraak in de weg staan. De bezwaren die
daarbijj aan de orde komen, zijn zowel algemeen als bijzonder van aard, in die zin
datt zij in verband zijn te brengen met de 'eigenaardigheden' van de bestuursrechtspraakk en van een bestuursrechtelijk geschil.
Dee beschrijving van mediation dient voorts om te laten zien, dat mediation een
proceduree is die wel een zinvolle functie kan vervullen bij bepaalde geschillen
naastt en in aanvulling op rechtspraak (tweesporenbeleid).
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Mediationn valt, kort aangegeven, te omschrijven als onderhandelen ter beëindigingg van een conflict onder leiding van een onafhankelijke e n neutrale derde, de
mediator. 7 1 2 2
Hett behoort niet tot de taak van de mediator om onafhankelijk advies uit te brengen, zonodigg moeten partijen dat elders halen. Hij 'adviseert" als neutrale derde in principe alleen
overr de procedure. Bij strikte toepassing van de eis van neutraliteit van de mediator,
behoortt hij ook niet partijen te informeren over de inhoud van het recht. Zonodig kan hij
hunn adviseren om zich te laten bijstaan door een jurist. In die zin vervult hij een wezenlijk
anderee rol dan een rechter die verplicht is om een uitspraak te doen wanneer beroep bij
hemm is ingesteld. Die verplichting vervalt alleen, als eiser zijn beroep heeft ingetrokken.
Uitgangspuntt i n dit boek is, dat h e t onderhandelen probleemoplossend van aard
is. 7133 Mediation is gericht op het vinden van een oplossing van het conflict gericht
opp de toekomst. Die oplossing behoort voor alle partijen aanvaardbaar e n werkbaarr te zijn. De mediator is niet bevoegd o m een beslissing te n e m e n die partijen
bindt.. Hij gebruikt bepaalde technieken en beschikt over bepaalde vaardigheden
diee h e m i n staat stellen o m partijen te begeleiden bij h u n onderhandelingen e n te
brengenn tot het oplossen van h u n conflict zonder dat daarvoor een oordeel van
h e mm nodig is. 7 1 4
Diee technieken bestaan uit het stellen van de meest uiteenlopende soorten van vragen, het
toepassenn van verscheidene vormen van 'actief luisteren en uiteenlopende technieken om
watt de mediator heeft gehoord samen te vatten en aan te wenden om de discussie tussen
partijenn een 'andere' kant op te sturen. De technieken die hij toepast zijn grotendeels ontleendd aan de psychologie en de communicatieleer. Bovendien wordt zijn wijze van aanpak
bepaaldd door zijn kennis omtrent de conflictenleer. Een goed mediator is zich bewust van
dee verschillende invalshoeken van waaruit een conflict valt te analyseren en beheerst de
kunstt om daarmee op subtiele wijze 'te spelerf. Het betreft vaardigheden die juristen tij-

711..

712..
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Er is in aansluiting op de Beleidsbrief ADR 2000-2001 van het Ministerie van Justitie van
177 november 1999 (p. 4) gekozen voor de term mediation in plaats van de term conflictbemiddelingg of bemiddeling, omdat bij 'mediation* - in tegenstelling de andere termen - duidelijkk is, dat het om een specifieke methode van conflictoplossing gaat die aan bepaalde eisen
behoortt te voldoen. 'Bemiddeling' wordt in uiteenlopende contexten gebruikt en is minder
bepaald. .
Handboek Mediation (2001), p. 1.
Mediationn kent verschillende modellen. Er is geen sprake van één bepaalde uniforme procedure.. Dit heeft tot gevolg dat niet een algemeen aanvaarde omschrijving van wat mediation
is,, valt te geven. Er bestaan verscheidene stijlen waarbij degenen die deze hanteren, verschillendd denken over in dit hoofdstuk te bespreken principes van mediation zoals de neutraliteit
vann de mediator.
Er bestaan verschillende theorieën over onderhandelen. Probleemoplossend onderhandelen
valtt bijvoorbeeld te onderscheiden van positioneel onderhandelen dat in Nederlandse literatuurr uitgebreid is omschreven door Mastenbroek.
Brown & Marriott (1999), p. 127.
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denss hun opleiding aan de universiteit, in de advocatuur en in de rechterlijke macht (tot
voorr kort715) niet of nauwelijks leren. Ook de theorieën inzake communicatie, gedragspatronenn en conflicten maken geen deel uit van het pakket van de (verplichte) studiestof.7
Binnenn de praktijk van mediation vormt de zogenaamde Harvard-methode voor
hett voeren van onderhandelingen een belangrijke stroming. In dit boek is die
methodee tot uitgangspunt genomen. 717 Bij deze vorm van onderhandelen gaat
hett erom, dat men de belangen en motieven die ten grondslag liggen aan door
partijenn ingenomen standpunten en posities, expliciet maakt.
Dee gedachte die aan deze onderhandelingsmethode ten grondslag ligt, is dat men de sleutell tot het oplossen van conflicten kan vinden in de werkelijke belangen van partijen, hun
behoeften,, wensen en zorgen.7 Het gaat daarbij vooral om wat partijen nastreven voor de
toekomst.. Wie wat in het verleden fout heeft gedaan, daarvoor verantwoordelijk is, is daarbijj van ondergeschikt belang. Aan deze vragen besteedt men in mediation slechts aandachtt voor zover dat nodig is om barrières weg te nemen voor het oplossen van het conflict
naarr de toekomst. Daarin verschilt mediation wezenlijk van rechtspraak.
9.2.29.2.2 Onderhandelend bestuur onder leiding van neutrale derde
Inleiding Inleiding

Mediationn valt voor het bestuursrecht te omschreven als onderhandelend bestuur
mett als doel het oplossen van een conflict onder leiding van een neutrale en
onpartijdigee derde. Overleg is een belangrijk kenmerk van onderhandelend
bestuur.. Juist daarin onderscheidt deze wijze van besturen zich van andere vormenn van handelen van het bestuursorgaan jegens anderen.
Hoekemaa omschrijft onderhandelend bestuur als beleid en/of de wijze van uitvoering van
datt beleid dat wordt bepaald in een proces van overleg en onderhandeling binnen een min
off meer duurzaam netwerk van relaties tussen openbare bestuursorganen respectievelijk
hunn ambtelijke staf en particuliere organisaties en groepen waarvan de activiteiten het
belangencomplexx in kwestie raken; in dit proces van overleg en onderhandelen streven
partijenn ernaar om specifieke doelen op een bepaald terrein van overheidszorg te bereiken
doorr op basis van communicatie hun relevante handelingen op elkaar af te stemmen en
zichzelff aan het bereikte akkoord te binden.719 Deze definitie is later door anderen en ook
doorr hem zelf genuanceerd en aangepast. Nadien is onderhandelend bestuur aangemerkt
alss een vorm van openbaar bestuur waarbij de publieke besluitvorming inzake voorbereiding,, vaststelling en uitvoering van publiek beleid afhankelijk wordt gesteld van het resultaatt van overleg en onderhandelingen in een min of meer duurzaam geheel van relaties
tussenn bestuursorganen en de ambtelijke staf en (doorgaans) particuliere organisaties en
715..
716..
717..
718..
719..

Inmiddels kunnen rechtenstudenten op dat gebied een inleidende opleiding volgen in Leiden
enn Tilburg. CMS Derks Star Busmann heeft in 2002 een ADR-opleiding verplicht gesteld voor
allee advocaat-medewerkers.
Zie voor de eenzijdige oriëntatie van de rechtswetenschap: Brenninkmeijer (2001).
Singer (1994), i.h.b. hoofdstuk 2; Fisher & Ury (1997); Brown & Marriott (1999), hoofdstuk 8;
Mnookinn e.a. (2000), i.h.b. hoofdstuk 1.
Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller (2000), p. 21.
Hoekema (1994), p. 1.
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groepen.7200 Het bestaan van netwerken is volgens deze omschrijving geen voorwaarde
meerr om van onderhandelend bestuur te kunnen spreken. Volgens Ten Berge is voor
onderhandeldd bestuur zelfs niet bepalend of sprake is van een min of meer duurzame relatiee of van het voeren van overleg. Hij omschrijft onderhandelend bestuur als een bestuursvormm die te typeren valt als een door de overheid bij de voorbereiding, vaststelling en
uitvoeringg van publiek beleid gehanteerde wijze van bestuurlijk beslissen die uitgaat van
dee instemming van anderen.721 Deze definitie is geformuleerd vanuit een bestuursrechtelijkk kader.722 De vraag is wat Ten Berge in dit verband met instemming bedoelt: voldoende
draagvlak,, feitelijke acceptatie of een bevoegdhedenovereenkomst?
MediationMediation en wederkerigheid
Mediationn kenmerkt zich door een hoge mate aan wederkerigheid, in die zin dat
dee ene partij daadwerkelijk moeite moet doen om kennis te nemen van de belangen,, behoeften, wensen en motieven van de wederpartij. Dat geldt ook voor een
belanghebbendee die in het kader van een mediation met een bestuursorgaan
onderhandelt.. Gelet hierop lijkt mediation goed binnen het concept van de
wederkerigee rechtsbetrekking te passen, dat ten grondslag ligt aan de Awb (zie
paragraaff 2.4.2). Mediation is een geschikt instrument om de wederkerigheid
binnenn de relatie tussen bestuursorgaan en belanghebbenden te bevorderen en
vormm te geven. Het kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onderhandelingenn en overleg tussen hen. 723
Wederkerigheidd houdt volgens dat concept, kort gezegd, in dat rechten en plichtenn die het bestuursorgaan en de belanghebbende jegens elkaar hebben binnen
eenn bestuursrechtelijke rechtsbetrekking, mede bepaald worden door de interactiee (communicatie in ruime zin) die tussen hen plaatsvindt 724 Volgens dat conceptt behoort het bestuursorgaan rekening te houden met de belangen van de
burgerr 'zoals deze die ervaart' en bestaat heden het besef, dat het bestuursorgaan
vaakk niet zonder inbreng van de burger kan besturen. Het bestuursorgaan is
immerss veelal afhankelijk van gegevens waarover de burger beschikt en van zijn
deskundigheid.. 'Overleg en een goede 'communicatie' tussen de belanghebbende
enn het bestuursorgaan zijn dus noodzakelijk.725
NietNiet of, maar hoe
Mediationn kan een geschikte methode zijn om bestuursrechtelijke geschillen op
tee lossen. De literatuur over mediation en onderhandelen volgens de Harvardmethodee geeft vele voorbeelden die dienen om de voordelen van deze methode
vann conflictoplossing te illustreren. Tot die voorbeelden behoren onder andere
conflicten,, die, vertaald naar het Nederlandse rechtsstelsel, zijn aan te duiden als
720..
721..
722..
723..
724..
725..

Hoekema e.a. (1998), p. 7.
Ten Berge (1994), p. 27.
Hoekema & Van Manen (1998), p. 29.
Brenninkmeijer (2001), p. 838.
Zie voor een omschrijving van dat concept par. 2.4.2.
Zie par. 2.4.2.
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bestuursrechtelijkee conflicten.72 De voorbeelden hebben ook betrekking op conflictenn waarbij vaak verscheidene belangen en vele belanghebbenden betrokken
zijn,, zoals milieurechtelijke conflicten en conflicten op het gebied van de ruimtelijkee ordening. Mediation blijkt ten aanzien van dat soort conflicten als een effectievee vorm van conflictoplossing te kunnen fungeren. 727 Brown & Marriott
schrijvenn daarover, dat:
"Mediationn and other co-operative dispute resolution procedures have increasely
beenn used in the field of public law and policy dicision making, and tackle social and
inter-groupp conflicts."...Dispite these difficulties, there is an impressive record of
succesfull consensus of public policy issues being resolved through the employment
off consensus-building strategies." 728

Voortss is van belang dat het kabinet het standpunt heeft ingenomen, dat men
zoveell mogelijk dient te voorkomen, dat bestuursorganen bij onderlinge conflictenn direct naar de bestuursrechter stappen. Het beslechten van bestuursgeschillenn door middel van alternatieve methoden van conflictbeslechting, waarbij
voorall aan mediation valt te denken, behoeft daarom volgens het kabinet stimulering. 7 ^ ^
InIn dit verband verdient de Richtlijn van de Raad van Europa vermelding waarin de volgendee aanbeveling is opgenomen:
"This"This recommendation deals with alternative means for resolving disputes between administrativestrative authorities and private parties.
ThisThis recommendation deals with the following alternative means: internal reviews, conciliation,tion, mediation, negotiated settlement and arbitration

AlternativeAlternative means to litigation should be either generally permitted or permitted in certa
typestypes of cases deemed appropriate, in particular those concerning individual administrative
acts,acts, contracts, civil liability, and generally speaking, claims relating to a sum of
money.™money.™0 0

Bijj de sector bestuursrecht van de Rechtbank Zwolle vindt een project plaats
waarbijj geëxperimenteerd wordt met mediation in bestuursrechtelijke geschillen.
OokOok dat project toont aan dat mediation een goede functie kan vervullen om een
deell van de bestuursrechtelijke conflicten op te lossen. Zaken die zich volgens de
726..
727..
728..
729..
730..

Singer (1994), hoofdstuk 7: Brown & Marriott (1999), hoofdstuk 14; Koeman (1995b),
p.. 729 - 731.
Mediation (1999).
Ziee voor enige kanttekeningen: Pach (2001), p. 126.
Brown & Marriott (1999), p. 308 en 309.
Kamerstukken II, 1999 - 2000, 27 286, nr. 1. Dit standpunt is in de vaste commissie van de
Tweedee Kamer goed ontvangen: Kamerstukken II, 2000 - 2001, 27 286 nr. 2 en 27 461, nr. 1.
Recommendation Rec(2001)9 of the Committee of Ministers to member states on alternativess to litigation between administrative authorities and private parties (Adopted by the Committeee of Ministers on 5 September 2001 at the 762nd meeting of the Ministers' Deputies,
vindplaatss www.handboek-mediation.nl (onder actueel).
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behandelendee rechter daarvoor lenen, worden als partijen dat willen binnen de
rechtbankk doorverwezen naar een mediator, een andere rechter die tevens deze
functiee vervult. Het is één van de vijf deelprojecten van het Landelijk project
'Mediationn naast rechtspraak' die binnen de rechterlijke organisatie lopen. Deze
projectenn moeten uitwijzen of het doorverwijzen van conflicten naar mediation
eenn structurele plaats in de rechtspraak dient te krijgen. Het aantal mediations
datt slaagt, ligt in dit deelproject ruim boven de 60%. Met name conflicten op het
gebiedd van sociale zekerheidsrecht en ambtenarenrecht lijken zich goed voor
mediationn te lenen.
Opvallendd is dat uit een enquête die in het kader van dat project heeft plaatsgevonden,
naarr voren komt dat belanghebbenden positief waren over deze procedure. Dat waren zij
ookk ingeval de mediation niet tot overeenstemming had geleid. Zaken waar in eerste
instantiee geen onderhandelingsruimte aanwezig leek, slepende zaken en geschillen waarbijj partijen in eerste instantie principiële standpunten innamen, bleken uiteindelijk
bemiddelbaar,, waarbij angst voor precedentwerking die soms aanwezig was, verdween.731
Empirischh onderzoek naar het mediation-project dat plaatsvindt bij de Rechtbank Zwolle
laatt zien, dat bij rechters de nodige bedenkingen bestaan ten aanzien van mediation:
mediationn is geen middel tegen alle kwalen; een mediation kan extra tijd en kosten met
zichh mee brengen en vertragend werken. De uitkomst van mediation is bovendienn moeilijkk te voorspellen.732 Uit dat onderzoek kwam ook naar voren, dat de ervaringen van eisers
overr het algemeen positief waren.733
Hett voormelde citaat, (andere) literatuur en het mediation-project bij de Rechtbankk Zwolle tonen aan, dat mediation voor het oplossen van bestuursrechtelijke
geschillenn in bepaalde gevallen als een alternatief kan fungeren voor rechtspraak.
Daarmeee zijn positieve ervaringen opgedaan. De vraag die hier aan de orde is, is
echterr niet zozeer of mediation ter oplossing van bepaalde bestuursrechtelijke
geschillenn een functie kan vervullen, maar veeleer of en hoe mediation valt in te
passenn in bestuursrechtspraak.
9.33

KENMERKEN VAN MEDIATION

(ALGEMEEN)754

9.3.19.3.1 Inleiding
Inn deze paragraaf beschrijf ik de kenmerken van mediation die van belang zijn
omm te kunnen beoordelen in hoeverre elementen van deze methode van conflictoplossingg in bestuursrechtspraak kunnen worden geïntegreerd.
731..
732..
733..

734..

Deze gegevens zijn ontleend aan Pach (2001) en aan het Landelijk project mediation naast
rechtspraakk (2001), p. 16; zie voor een beschrijving van dit project ook: Koeken (2000).
Koeken (2000), p. 28: hij geeft een overzicht van opmerkingen van rechters die inzicht geven
inn him bezwaren.
Koeken (2000), p. 31 en 32: "de gemachtigden van de eisers waren minder eenduidig positief.".... De verweerders en hun gemachtigden waren over het algemeen meer negatief dan
positieff over mediation als alternatief, waarbij moet worden aangetekend dat zij steeds de
vraagg beantwoorden in relatie met de soorten zaken waarbij men als bestuursorgaan betrokkenn was."
Handboek Mediation (2001), p. 7 - 9.
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Algemeen:Algemeen: conflict en rechtsgeschil

Hett begrip geschil heeft in het kader van mediation een andere, veel meer omvattendee betekenis dan bij rechtspraak. De grenzen van het geschil zijn bij mediationn niet geformaliseerd en staan niet vast. Daarin is juist de kracht van
mediationn gelegen.755 Uitgangspunt is dat een conflict vaak vele facetten kent, die
sociaal,, cultureel, normatief, economisch en/of emotioneel van aard kunnen zijn.
All die facetten zijn op gelijkwaardige wijze van belang binnen de mediation. Het
geschill kan gedurende die procedure vanuit uiteenlopende invalshoeken 'bij de
horenss worden gevat'.
Mediationn is wat betreft de afbakening van het conflict dus een zeer flexibele
vormm van conflictoplossing. Die flexibiliteit komt ook tot uitdrukking in het feit,
datdat partijen gedurende het gehele tijdsbestek van de mediation hun geschil kunnenn herformuleren. Tijdens de mediation kan blijken dat achter wat partijen oorspronkelijkk als een tegenstelling hebben ervaren, een gemeenschappelijk belang
schuill gaat, terwijl tegelijkertijd andere tegenstellingen tussen hen zichtbaar worden. .
Juistt deze flexibiliteit is essentieel voor deze vorm van het oplossen van
conflicten.. De gedachte is, dat een conflict zich laat niet vangen in een bepaalde
wijzee van afbakening. Wat partijen als geschil presenteren, vormt veelal de zogehetenn top van de ijsberg: van wat hun belangen en motieven zijn en van wat hen
verdeeldd houdt, maar ook van de belangen die zij gemeenschappelijk hebben. 73
VerschillendeVerschillende definities van een conflict

Dee flexibiliteit en de veelzijdigheid van mediation zijn mede te illustreren aan de
handd van uiteenlopende omschrijvingen van een conflict. Deze kunnen alle relevantt zijn voor mediation. Ter illustratie volgt een aantal voorbeelden:
--

--

735..
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Van een conflict is sprake als zich een tegenstrijdigheid in belangen, opvattingen,, doelen en/of rollen voordoet.737
Eenn spanning die ontstaat als strevingen, doelen, waarden opvattingen,
belangenn en dergelijke van twee (of meer) mensen of groepen elkaar tegenwerkenn of uitsluiten. 73
Twee individuen, een individu en een groep, of twee groepen hebben onderlingg een conflict als minstens één van beide(n) vindt, dat de andere partij
haarr dwarsboomt of ergert. Deze frustratie kan zowel cognitief als affectief
vann aard zijn. Het kan gaan om een subjectief ervaren frustratie, die geen
objectievee grond hoeft te hebben. Voorts is van belang, dat het conflict ontstaatt zodra één partij gefrustreerd raakt.

Wackie Eysten (1999), p. 87.
Vgl. Brown & Marriott (1999), p. 5.
Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller (2000), p. 17.
Muller (2001), p. 3.
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Err bestaan tenminste drie soorten frustraties: belangenconflicten over
schaarsee middelen, meningsverschillen over doelen of procedures van groepenn of over individuele gedragingen, en sociaal-emotionele conflicten waarbijj de eigen identiteit in het geding is. 739
Hett bestaan van een conflict is onafhankelijk van de reactie op de ervaren
frustratie. .
Conflictenn in organisaties zijn gegrond in een belangentegenstelling, in een
meningsverschill of in beide. Belangenconflicten gaan over de toekenning en
verdelingg van schaarse middelen, zoals tijd, aandacht, geld, macht en status.
Meningsverschillen,, daarentegen, gaan over tegengestelde inzichten, preferenties,, meningen en oordelen. Vaak gaat het om een mengvorm.740
Geschillen kunnen betrekking hebben op verscheidene zaken, zoals de
(interpretatie)) van feiten, de betekenis van rechtsregels, technische aangelegenheden,, uitleg en begrip, waarden, alsmede op veronderstellingen en
emoties.741 1

Eenn conflict kan dus een uiteenlopend scala van onverenigbaarheden omvatten
diee zich tussen individuen en groepen van individuen voordoen. Het omvat daarbijj zowel de feitelijke situatie van onverenigbaarheid, als het bewust worden of
zijnn van (een van) de partijen en hun beleving daarvan.742
Conflictenn zijn dus te omschrijven vanuit verscheidene invalshoeken. De invalshoekk van waaruit men een conflict beziet, kan vervolgens bepalend zijn voor de
wegg waarlangs men tracht een conflict te op te lossen.743 Als men bijvoorbeeld
hett accent legt op het bestaan van een meningsverschil, ligt het in de rede om een
neutralee derde te vragen om een knoop door te hakken en om te beoordelen wie
err 'gelijk heeft'. Al gauw kan men, wanneer men 'inzoomt' op het principiële
karakterr van een meningsverschil, tot de conclusie komen, dat sprake is van een
conflictt dat zich niet laat oplossen door overleg en onderhandelen. Ingeval men
hett conflict inkadert op basis van relationele patronen, zal de benadering van het
conflictt eerder een meer therapeutisch karakter krijgen.
Eenn bestuursrechtelijk rechtsgeschil is slechts een van de vele typen conflicten
diee men kan onderscheiden. Kenmerkend voor een bestuursrechtelijk rechtsgeschill is in ieder geval dat ten minste het standpunt van het bestuursorgaan kenbaarr is ter zake waarvan mag worden aangenomen, of duidelijk is gemaakt, dat de
wederpartijj het daarmee niet eens is en zich daartegen in rechte wil verzetten.744

739..
740..
741..
742..
743..
744..

Van der Vliert (1988), p. 3 en 10.
De Dreu (1999), p. 189,191 en 192.
Vgl. Brown & Marriott (1999), p. 5.
Handboek Mediation, (2001), p. 19.
Vgl. Brown & Marriott (1999), p. 9: zij maken in dit verband een onderscheid tussen het door
partijenn gepresenteerde (rechts)geschil en onderliggende conflict dat hen verdeeld houdt;
Homrningaa (2000), p. 12.
CRvB 7 juni 2000, RAwb 2000,139, m.n. A.M.L. Jansen, JB 2000,229, m.n. A.W. Heringa; zie
ookk Jansen (2001), p. 51.
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Belangen Belangen

Bijj een mediation staan over het algemeen niet de door partijen veronderstelde
rechten,, maar hun belangen centraal.
Alss partijen (in het begin van het proces) een beroep doen op hun vermeende rechten,
rekentt de mediator het tot zijn taak om door middel van het stellen van vragen voor hen
overr en weer zichtbaar te maken wat zij daarmee uiteindelijk nastreven: welk 'voordeel' zij
daarmeee willen realiseren en waarom dat voor hen zo belangrijk is.
Mediationn kan gaan over alles waarover tussen partijen een conflict bestaat.
Mediationn is met name gericht op het overbruggen van een belangentegenstellingg tussen partijen en prospectief georiënteerd, in die zin dat deze figuur dient
terr verkrijging van een resultaat op basis waarvan partijen in de toekomst (al dan
niett samen) verder kunnen. De achterliggende gedachte is, dat dit alleen mogelijk
is,, als de uitkomst van de procedure voldoende recht doet aan hun belangen.
Doorr de werkelijke belangen van partijen tot uitgangspunt te nemen bij het oplossenn van een conflict, zou uiteindelijk veelal een oplossing van het conflict te bereikenn zijn waarmee alle partijen kunnen instemmen en waarin zij meer voordelen
dann nadelen zien.
Hett doel is om een oplossing te bereiken waarbij zoveel mogelijk de belangen van alle partijenn gediend worden en voor zover dat niet mogelijk is, dat aan belangen van de ene partij
bovenn die van de andere voorrang wordt gegeven op basis van objectieve criteria die door
allenn zijn aanvaard. Dit neemt niet weg, dat partijen ook een (deel)conflict over rechten en
plichtenn in die procedure kunnen inbrengen. Het geschil over ieders rechtspositie vormt
dann echter over het algemeen 'slechts' een deel van het op te lossen conflict.
Dee werkzaamheden van de mediator zijn gericht op het blootleggen van die belangen. Het
behoortt echter niet tot zijn taak om een waardeoordeel over die belangen te uiten en om de
verschillendee belangen in vergelijking tot elkaar te waarderen. Hij behoort zich wat dat
betreftt volstrekt neutraal op te stellen.745
Belangg betekent in een mediation in feite alles wat werkelijk voor partijen belangrijkk is en bepalend is voor hun conflict, anders gezegd, wat voor hen 'uitmaakt'.
Datt kan variëren van het behalen van winst tot erkenning van een onheuse bejegeningg of van ondergaan leed. Het begrip belang heeft in de context van mediationn een subjectieve betekenis. Een voor mediation relevant belang hoeft niet
noodzakelijkerwijss bescherming te hebben gevonden in een rechtsregel of materieell waardeerbaar te zijn. Het begrip belang heeft dus bij mediation een andere
enn veelal ruimere betekenis dan in het kader van artikel 1:2 Awb (zie paragraaf
4.2.2)746 6

745..
746..

Handboek Mediation, p. 81.
Zie voor de betekenis van 'een belang" in de zin van artikel 1:2 Awb par. 3.2.2.
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9.3.22 Vrijwilligheid

Mediationn is gebaseerd op vrijwilligheid van partijen. Deze procedure kan in het
bestuursprocesrechtt alleen plaatsvinden als het bestuursorgaan en de belanghebbendein)) daarmee hebben ingestemd, wat over het algemeen geschiedt in de
vormm van een schriftelijke mediation-overeenkomst. Daarvoor bestaan verschillendee modellen. Het vrijwillige karakter komt voorts tot uitdrukking in het feit
datt een partij bovendien te allen tijde eenzijdig de mediation kan beëindigen.
Alss hij later spijt krijgt, is het theoretisch mogelijk, dat nadien partijen gezamenlijk weer
dee draad oppakken en opnieuw voor mediation kiezen. De vraag is echter of er dan nog
vann een voldoende vertrouwensbasis sprake kan zijn, wat voorwaarde is voor een succesvollee mediation.
Ookk voor de beëindiging van het conflict is vrijwilligheid van partijen een voorwaarde.. Het is de bedoeling van mediation, dat partijen uiteindelijk zelf het conflictt beëindigen. Het resultaat van een succesvolle mediation kan ertoe leiden, dat
hett bestuursorgaan een (nieuw) besluit neemt, of dat een vaststellingsovereenkomstt totstandkomt waarbij het bestuursorgaan en de belanghebbende overeenkomenn op welke wijze het bestuursorgaan van zijn publiekrechtelijke
bevoegdheidd gebruik zal maken. 747
Opp zichzelf genomen hoeft een verplichte mediation niet in strijd te zijn met artikel 6
EVRM.. Deze bepaling staat er niet aan in de weg, dat partijen eerst een voorprocedure dienenn te doorlopen, alvorens toegang tot de rechter te hebben.74 Voorwaarde is wel dat partijenn desgewenst na de mediation alsnog in beroep kunnen gaan. Partijen behoren dan het
resultaatt van de mediation (de vaststellingsovereenkomst) aan een toetsing door de rechter
tee kunnen onderwerpen.749 In het bestuursrecht is dat mogelijk doordat bezwaar of
beroepp openstaat tegen het besluit dat het bestuursorgaan op basis van die overeenkomst
neemt.. De rechter toetst dan op basis van het vertrouwensbeginsel of die overeenkomst is
nageleefd,, en zo nee, of de belanghebbende daarop aanspraak kan maken.
Dee vraag is of de belanghebbende in deze vaststellingsovereenkomst afstand kan doen van
zijnn recht van beroep op de rechter. Men kan mijns inziens rechtsgeldig afstand doen van
datt recht, mits dat expliciet gebeurt en onder zulke omstandigheden, dat de beroepsgerechtigdee geacht kan worden te overzien wat de consequenties daarvan zijn voor zijn
rechtspositie.7500 Mediation kan die omstandigheden bieden. De opvatting dat een belanghebbendee afstand kan doen van zijn recht van beroep, vindt overigens geen steun in de
jurisprudentiee van de Afdeling rechtspraak en de Centrale Raad van Beroep,7'1 wel in die
747..
748..
749..
750..
751..

Zie voor de vaststellingsovereenkomst verder par. 9.4.3.
Jagtenberg (2001), p. 26: hij doet verslag van een discussie over de argumenten pro en contra
dee verplichte mediation.
Rubrieken in TMD (1999), p. 41. Daarin doet A.J. de Roo verslag van het eindrapport van het
Platformm ADR.
Zie voor een overzicht van verschillende opvattingen en jurisprudentie de noot van G.A. van
derr Veen bij Pres. Rb. Alkmaar 13 april 1995, RAwb 1995, nr. 67.
CRvB 17 mei 1984, AB 1985, 347, m.n. J.M.M.B. Maes; ARRvS 27 februari 1990, AB 1990,
597,, m.n. P.J.J. van Buuren.

2300

BESTUURSRECHTSPRAAK

vann de belastingrechter.752 De voormelde eisen voor het afstand doen van het recht van
beroepp behoren strikt te worden toegepast, omdat dit recht fundamenteel van aard is.753
9.3.33 Vertrouwelijkheid en geheimhouding
Dezee procedure vindt niet in de openbaarheid plaats. Partijen en de mediator zijn
bovendienn (over het algemeen) verplicht om niets naar buiten te brengen over
watt tijdens de mediation is besproken. Die vertrouwelijkheid is nodig om een
contextt te scheppen waarin partijen zich vrij voelen om jegens elkaar inzicht te
gevenn in hun belangen, behoeften en wensen. Zonder dat vertrouwelijke karakter
iss het bovendien niet goed mogelijk een situatie te creëren waarin partijen door
middell van brainstormen verschillende alternatieven om het conflict op te lossen
exploreren.. Rechtspraak is daarentegen in principe openbaar.
Tijdenss de mediation behoort geen situatie te ontstaan waarbij een partij het gevoel krijgt
zichh terughoudend te moeten opstellen, omdat hij vreest, dat wat hij inbrengt in een later
stadiumm 'als bewijs' aan hem tegengeworpen kan worden, bijvoorbeeld in een juridische
proceduree als de mediation (uiteindelijk) mislukt.
Mett het vertrouwelijke karakter van mediation hangt samen, dat volgens verscheidenee standaard mediation-overeenkomsten zowel partijen als de mediator
verplichtt zijn om geheimhouding te betrachten met betrekking tot wat er tijdens
dee mediation ter sprake is gebracht.
Diee geheimhoudingsplicht kan de mediator alleen volledig effectueren, als aan hem een
verschoningsrechtt toekomt. Een algemeen verschoningsrecht voor de mediator kent het
rechtt niet. Een mediator is echter vaak ook advocaat. Aan advocaten komt wel een verschoningsrechtt toe. Het is overigens niet zeker, dat en onder welke omstandigheden de mediator/advocaatt een beroep kan doen op dat verschoningsrecht ten aanzien van wat hem
tijdenss de mediation ter kennis is gekomen. Dat zou mede kunnen afhangen van de rol die
dee advocaat in de mediation heeft vervuld, of partijen zich bijvoorbeeld juist tot een advocaatt hebben gewend met het oog op diens speciale ervaring en juridische deskundigheid.
Dee rechter zal dat overigens marginaal toetsen.754
Partijenn kunnen overigens afspreken, dat bepaalde zaken wel in de openbaarheid
wordenn gebracht. Met name in geschillen met een publiek karakter kan het
makenn van afspraken daarover (tijdens de intakefase) belangrijk zijn.

752..
753..
754..

HR 27 mei 1992, FED 1992/618; Happé {1996), par. 2.5.5.1.
Pront-van Bommel (1993).
Quant & Ulrici (1997); Bosnak (2000); zie Raad van Discipline Amsterdam 5 februari 2001,
Adv.. 2002, p. 186: het handelen van een mediator valt in beginsel niet onder het bereik van
hett advocaat-tuchtrecht. In casu betrof het een advocaat die als mediator had opgetreden. Hij
werdd geconfronteerd met een klacht over het inschakelen van een deskundige, zijn rekening
enn de verdeling van kosten over partijen.
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Eenn mediation kan niet tot succes leiden755, als een vertrouwensbasis tussen partijen ontbreektt en ook niet tijdens de procedure alsnog valt te herstellen. Met het oog daarop is het
vann groot belang, dat over geheimhouding en eventuele openbaarmaking van wat is
besprokenn tijdens de mediation tussen partijen en/of de mediator duidelijke afspraken
wordenn gemaakt. Met het oog op de noodzaak van deze vertrouwensbasis is het wenselijk,
datt partijen in geval van (gedeeltelijke) openbaarmaking gezamenlijk afspreken wat naar
buitenn wordt gebracht.
9.3,49.3,4 De inrichting van mediation en de rol van de mediator
AlgemeenAlgemeen normatief kader
Dee inrichting van de mediation-procedure wordt, zeker in vergelijking met rechtspraak,, maar in zeer beperkte mate beheerst door rechtsregels. Wat men als een
goedee inrichting van die procedure beschouwt, wordt veeleer bepaald door theorieënn die zijn ontleend aan de conflictenleer en communicatiewetenschappen.
Voortss bieden theorieën over onderhandelingen een belangrijke leidraad voor die
inrichting. .
Wettelijkee regels die specifiek voorzien in de inrichting van mediation, ontbreken.. Ook voor onderhandelingen geldt dat de wet en de jurisprudentie geen specialee regels kennen die daarin voorzien.75 De algemene beginselen van
behoorlijkee rechtspraak zijn niet van toepassing, omdat geen sprake is van het
beslechtenn van een rechtsgeschil door een onafhankelijke derde. Dat is immers
niett de taak van de mediator.
Hett is bijvoorbeeld mogelijk dat de mediator tijdens de mediation partijen apart neemt en
vragenn stelt (caucus).757 Afhankelijk van de afspraken die hij daarover met hen maakt,
wordtt van de inhoud van dat onderhoud (deels) verslag gedaan aan de andere partij (en).
Partijenn kunnen ook met de mediator afspreken dat geen verslag wordt gedaan. De caucus
wordtt vaak als een nuttig en effectief instrument gezien om bloot te leggen wat partijen
daadwerkelijkk verdeeld houdt, of om emoties die aan het oplossen van het conflict in de
wegg staan, te 'regulererf. De caucus kan een goed instrument zijn om verdere escalatie van
eenn conflict tegen te gaan.758 Apart horen van partijen is voor rechtspraak volstrekt
ondenkbaarr en evident in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor.759
Well zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en algemene rechtsregelss die betrekking hebben op de precontractuele fase van toepassing. Op grond

755..
756..
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759..

Van een succesvolle mediation is sprake, wanneer partijen tot overeenstemming komen en
ditt wordt uitgedrukt in een overeenkomst, alsdus: F.G. van Dam (1999), p. 57.
Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller (1998), p. 2063.
Handboek Mediation, p. 141.
Zie voor een beschrijving Brown & Marriott (1999), p. 174 -176; zie verder voor deze problematiekk Coenraad (2000).
Brenninkmeijer (1998), p. 8: hoor en wederhoor heeft voor rechtspraak een andere betekenis
dann voor mediation.
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daarvann k u n n e n het bestuursorgaan en de belanghebbende onder omstandighedenn verplicht zijn o m door te onderhandelen. 7
Alss partijen eenmaal een mediation hebben afgesproken, neemt men overigens over het
algemeenn aan, dat op hen een inspanningsverplichting rust om hun geschil door middel
daarvann op te lossen.7 Dat betekent in het civiele recht, dat de ene partij niet zonder toestemmingg van de andere partij onmiddellijk bij de rechter in beroep mag gaan ter beëindigingg van het geschil. Een beding dat strekt tot het oplossen van geschillen door mediation
behoortt tot niet-ontvankelijkverklaring van eiser in het civiele procesrecht (Ktr. Amsterdamm 21 december 2000, NJKort 2001/13). Hij zal zich eerst tot een mediator dienen te
wenden.. Pas als na aanvang van de mediation blijkt dat deze procedure niet werkt, staat de
wegg naar de rechter weer open. In het bestuursprocesrecht zou zo'n beding voor de rechter
aanleidingg behoren te zijn om de behandeling van de zaak te schorsen. Een niet-ontvankelijkverklaringg ligt dan niet in de rede, vanwege de termijnen die in het bestuursprocesrecht
geldenn en de leer van de formele rechtskracht.
Dee onderhandelingen kunnen zodanig vergevorderd zijn, dat het afbreken daarvan tot aansprakelijkheidd leidt voor het negatieve contractsbelang van degene die voor het afbreken
verantwoordelijkk is. Die situatie zal zich over het algemeen niet gauw voordoen. Het negatievee contractsbelang bestaat uit investeringen die reeds zijn gedaan. Heel soms zou het
afbrekenn van onderhandelingen ook tot een aansprakelijkheid voor het positieve contractsbelangg kunnen leiden. Het positieve contractsbelang bestaat uit gederfde winst. 7
Dee algemene beginselen van behoorlijk bestuur bieden enige aanknopingspuntenn voor hoe het bestuursorgaan zich tijdens de mediation dient te gedragen. De
rechtsnormm van de redelijkheid en billijkheid die de precontractuele fase reguleert,, vervult in dit verband een (nog) meer marginale rol voor de normering van
mediationn e n heeft naast de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in feite
geenn zelfstandige betekenis.
Ookk voor andere mediations dan die in bestuursrechtelijke conflicten geldt dat de norm
vann de redelijkheid en de billijkheid slechts een marginale betekenis heeft. In de eerste
plaats,, omdat deze norm nauwelijks aanknopingspunten biedt voor hoe partijen behoren
tee onderhandelen. In de tweede plaats kan deze norm slechts een marginale rol vervullen,
vanwegee het vrijwillige en vertrouwelijke karakter van de mediation. Dat staat eraan in de
weg,, dat een partij op basis van wat tijdens mediation heeft plaatsgevonden, bewijs levert,
datt de andere partij aansprakelijk is voor de schade die hij heeft geleden ten gevolge van de
afgebrokenn onderhandelingen. Bovendien geldt voor mediation dat een partij de vrijheid
behoortt te hebben om te allen tijde uit deze procedure te stappen.
Verderr kennen de verschillende organisaties die zich bezighouden met het bevorderen en
regulerenn van mediation hun eigen schriftelijke regels. In Nederland is het NMI-regle-
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Zie voor deze plicht in relatie tot mediation: Wackie Eysten (1999), p. 84.
Wackie Eysten (1999), p. 84 en 85; Bosch (2000), p. 42 en 43: hij wijst daarbij op jurisprudentiee in het buitenland.
Zie voor gebondenheid op grond van de goede trouw in de precontractuele fase: HR
155 november 1957, NJ 1958, 67, m.n. LE.H. Rutten (Baris - Riezenkamp); bevestigd in HR
155 februari 1991, NJ 1991, 493, m.n. P. van Schilfgaarde {RSV - Van Scharenburg).
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mentt wellicht het meest bekende voorbeeld daarvan. Deze binden partijen en de mediator
doorr aanvaarding.
Mediationn kent een aantal eigen principes die niet de status hebben van rechtsregels.. Sommige daarvan, zoals de vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid, zijn
reedss hiervoor besproken. Daarnaast kan men de mediation inrichten volgens
algemenee onderhandelingsprincipes en -codes zoals deze bijvoorbeeld zijn ontwikkeldd in het kader van de hiervoor genoemde Harvard-methode (zie paragraaf
9.2.1).. Die principes en codes dienen ertoe om goede, constructieve en open communicatiee mogelijk te maken. Veel van de principes en codes stellen eisen aan de
mediator.. Deze komen in de volgende subparagraaf afzonderlijk aan bod.
Well zouden de voormelde principes indirect bepalend kunnen voor de beoordeling of een
mediatorr aansprakelijk is voor het niet naleven van de mediation-overeenkomst of wegens
onrechtmatigee daad. Deze aansprakelijkheid zal zich echter niet gauw voordoen, gelet op
hethet vrijwillige en flexibele karakter van mediation. Zij laat zich in feite alleen denken bij
eenn zeer ernstig tekortschieten in het naleven van deze principes, zoals bij dreiging, grove
belediging,, vermenging van belangen of schending van de geheimhoudingsplicht763
Dezee zouden voorts een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij de beoordeling van de kwaliteitt van mediators. In dit verband is van belang dat het Nederlands Mediation Instituut
bezigg is met het verder ontwikkelen van gedrags- en kwaliteitsnormen voor mediators.764
Dee Harvard-onderhandelingsmemode gaat uit van een aantal basisprincipes.765 Eén van
diee principes is bijvoorbeeld, dat de mensen van het probleem behoren te worden gescheiden.. Dit principe impliceert, dat de mediator behoort te vermijden, dat partijen elkaar over
enn weer gaan beschuldigen. Het gaat erom dat het probleem op tafel komt en dat wordt
vermedenn dat partijen over elkaar in veroordelende zin spreken. Van belang is, dat partijen
uiteindelijkk tot een wijze van communiceren komen waarbij zij begrip tonen voor eikaars
belangen,, overigens zonder dat dit impliceert, dat zij daaraan toegeven enkel ten behoeve
vann het in stand houden van hun relatie. Een ander principe houdt in, dat de mediator partijenn brengt tot onderhandelingen die gericht zijn op de belangen en niet op hun posities.
Hett gaat erom, dat partijen van te voren ingenomen standpunten en gekozen oplossingen
tijdenss de procedure loslaten om te zoeken naar een oplossing van het conflict waarbij
zoveell mogelijk recht wordt gedaan aan de belangen, behoeften en wensen die achter die
standpuntenn en oplossingen schuilgaan. Het idee is, dat standpunt- en positiebepaling de
wegg naar een oplossing van het conflict veelal afsluit, omdat partijen 'bang' zijn om aan
elkaarr toe te geven en om 'gezichtsverlies te lijden*. Het is daarentegen de bedoeling dat
partijenn zoveel mogelijk opties voor het oplossen van hun conflict openhouden en aandragenn (brainstormen). Zo kan vervolgens gezocht worden naar een oplossing die in het
belangg is van alle partijen (win-winsituatie), het derde principe. Het vierde principe luidt,
datt voor zover een belangentegenstelling tussen partijen blijft bestaan, een verdeling van
waardenn behoort plaats te vinden op basis van objectieve criteria. Die objectieve criteria
763..
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Art. 9 van het mediation-reglement van het NMI (1995) sluit de aansprakelijkheid uit. Een
(ex-)mediatorr kan echter geen beroep doen op die clausule doen in geval van ernstige nalatigheid.. Een mediator loopt nauwelijks risico, alsdus G. Wassink in Rubrieken in TMD (1999),
p.43. .
Het NMI en het ACB kennen een onafhankelijke tuchtrechtspraak voor de bij hen aangeslotenn mediators. Zie Handboek Mediation, p. 181.
Zie voor een overzicht daarvan Handboek Mediation, p. 48 e.v.
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kunnenn een uiteenlopend karakter hebben. Dat kunnen ook rechtsnormen zijn, wat overigenss bepaald niet altijd het geval is. Deze criteria vinden alleen toepassing voor zover alle
partijenn met het toepassen daarvan akkoord gaan.
DeDe rol van de mediator
Eenn beschrijving van de principes en de ethiek die mediation beheersen, vindt
m e nn in het standaardwerk van Brown en Marriott. 7
De rol en eigenschappen
vann een mediator staan daarin centraal. 7 7
Hett eerste principe is, dat een mediator betrokken dient te zijn - wat een open
deurr lijkt - omdat partijen vaak zelf niet in staat zijn o m een weg uit het conflict
tee vinden. Zijn functie is het faciliteren van de onderhandelingen tussen partijen.
Dee mediator dient onpartijdig en neutraal te zijn en heeft geen bevoegdheid o m
tee oordelen. 7 Hij mag geen waardeoordeel geven.
Hett kan gebeuren dat partijen een oplossing aandragen of kwesties aansnijden die de
mediatorr als (volstrekt) onaanvaardbaar ervaart, omdat deze bijvoorbeeld in strijd zijn met
fundamentelee rechtsregels. Het is dan aan de mediator om te beslissen of hij verder gaat
mett de mediation, of om aan te geven dat bepaalde zaken niet meer in zijn bijzijn onderhandelbaarr zijn. Het gaat om een afweging die iedere mediator voor zichzelf dient te
makenn en die voor iedere mediator anders kan uitvallen.7 9
Inn de praktijk treft men ook een combinatie van arbitrage en mediation aan, de zogenaamdee med-arb. Het gaat daarbij om een procedure waarbij mediation en een arbitrage
tenn overstaan van één persoon kunnen plaatsvinden. Als voordeel van de meb-arb noemt
men,, dat de mogelijkheid van arbitrage als een stok achter de deur fungeert voor partijen
omm tot overeenstemming te komen. 770 De arbitrage volgt op de mediation als deze niet
slaagt.. Bezwaarlijk van deze vorm van alternatieve conflictbeslechting is, dat de geschillenbehandelaarr een dubbele rol vervult. Het ligt in de rede, dat partijen daarom met meer
terughoudendheidd aan de procedure zullen deelnemen, omdat zij er rekening mee houden,, dat wat zij daarin naar voren brengen 'als bewijs', kan fungeren voor een eventuele
daaropp volgende bindende beslissing van de geschillenbehandelaar. Dat is onwenselijk,
omdatt de kracht van mediation met name is gelegen in het vrijelijk exploreren van belangenn en opties om een conflict op te lossen. 771 Deze conflictbehandelaar zou bovendien
vanwegee de invloed die is uitgegaan van de eerder beproefde mediation de schijn van
bevooroordeeldd te zijn, op zich kunnen laden. 772

766..
767..
768..

769..
770..
771..
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Zie ook het Handboek Mediation.
Brown & Marriott (1999), zie p. 128 -131 en hoofdstuk 21.
Over dit aspect wordt verschillend gedacht. Vaak vervult de conflictbehandelaar tevens een
adviserendee rol op verzoek van partijen. Dan spreekt men veelal ook van bemiddeling. Het
begripp bemiddeling wordt daardoor opgerekt, reden waarom hier in plaats van bemiddeling
vann mediation wordt gesproken.
Brown & Marriott (1999), p. 468.
Bosch (2000), p. 41.
Wackie Eysten (1999), p. 87 en 88.
Van Beukering-Rosmuller (2000), p. 10.
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Dee procedure en de uitkomst van de mediation dienen 'fair* te zijn. Het gaat daarbijj om wat partijen als zodanig ervaren en niet om wat de mediator als fair beoordeelt.. Fairness heeft bij mediation niet dezelfde betekenis als in rechtspraak.
Rechtsregelss fungeren voor partijen wel vaak als richtsnoer.773
Dee mediator mag niet beslissen. Alleen partijen zijn bevoegd om hun geschil te
'beslechterf.. Mediation kan slechts tot een bindend eindoordeel leiden als alle
partijenn daarmee hebben ingestemd. Het eindoordeel is van hen afkomstig. Niet
dee mediator, maar partijen zijn verantwoordelijk voor de beslissing waarmee het
conflictt wordt beëindigd.
Dee mediator heeft tot taak om een atmosfeer te creëren waarin tussen partijen
zodanigg vertrouwen ontstaat, dat zij vrijelijk zonder angst en dreiging opties om
hett conflict op te lossen exploreren en onderhandelen.
Hett behoort tevens tot zijn taak om partijen zonodig met behulp van het
toepassenn van de daarvoor geëigende vraagtechnieken in een sterkere positie te
brengenn ('empowerment of parties'), in die zin dat zij minder afhankelijk worden
vann anderen bij het nemen van beslissingen. 774
Mediationn wordt gekenmerkt door geheimhouding. Ook de mediator is tot
geheimhoudingg verplicht.
Zijnn werkzaamheden zijn uiteindelijk erop (uiteindelijk) gericht om de-escalatie
vann het conflict te bewerkstelligen.
Eenn mediator hoeft niet een bepaalde studie, afgezien die van tot mediator, te hebben
gevolgd.. Een opleiding tot mediator is (overigens) nog niet bij wet voorgeschreven. Mediatorss kunnen een uiteenlopende achtergrond hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld van huis uit
juristt zijn, wat bepaald niet altijd het geval is, of van huis uit psycholoog, manager, econoom,, politiek bestuurder zijn.775
OpbouwOpbouw en tijdsduur fasering

Bijj de mediation is de fasering belangrijk. Een onsuccesvolle mediation valt geregeldd te herleiden tot het niet goed doorlopen van de eerste en een tweede fase van
dee mediation. 776 De opbouw van de mediation wordt hier beschreven om te laten
zien,, dat deze een andere is dan die van de (traditionele) bestuursrechtspraak en
datt de mondelinge behandeling van het geschil relatief veel tijd in beslag neemt.
Inn bestuursrechtspraak is de behandeling van het geschil veelal overwegend schriftelijk
vann aard. Voor een zitting is in vergelijking met een mediation-sessie vaak weinig tijd ingeruimd.. De terechtzitting wordt over het algemeen aangewend als het sluitstuk van de proceduree en dient ter verificatie van gegevens, om de laatste ontbrekende informatie boven
773..
774..
775..
776..

Brown & Marriott (1999), p. 476: "...mediation is conducted in the shadow of the law..."
Brown & Marriott (1999), p. 130.
Brown & Marriott (1999), p. 142.
Brown & Marriott (1999) onderscheiden meer fasen (gedetailleerder) (hoofdstuk 8).
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tafell te krijgen en partijen in de gelegenheid te stellen om voor de laatste keer voor hun
belangenn op te komen en hun visie op het geschil te geven. De vragen van de rechter ter
terechtzittingg blijven over het algemeen binnen de grenzen van het rechtsgeschil, zoals
bepaaldd door de artikelen 8:1 en 8:69, eerste lid, Awb en zijn retrospectief gericht op de
beantwoordingg van de vraag of het in rechte bestreden besluit {ex tune beoordeeld)
onrechtmatigg is. Voor de zitting is de formulering van de uitspraak veelal vergevorderd, al
dann niet in de vorm van een instructie of een conceptuitspraak.
Dee eerste fase valt aan te duiden als de intakefase. Tijdens die fase worden er
afsprakenn gemaakt over de procedure. Deze fase is bestemd om toe te lichten wat
mediationn inhoudt en wat de rol van de mediator daarin is.
Dee volgende fase, de exploratiefase, heeft als functie om voor partijen over en
weerr zichtbaar te maken wat hun belangen, wensen, behoeften, emoties en dergelijkee zijn. In paragraaf 9.3.3 is aan de orde gesteld, dat de vertrouwelijkheid
voorr deze exercitie een randvoorwaarde is. De gedachte is dat door onderliggende
belangenn tot uitgangspunt te nemen, partijen veelal een oplossing kunnen vindenn voor het conflict waarvan zij allen 'beter worden'.
Alss een mediation goed verloopt, ontstaat er tijdens de exploratiefase een intensieve interactiee tussen partijen waarbij de ene partij, naar aanleiding van wat de andere partij in de
proceduree naar voren brengt, gestimuleerd wordt om met nieuwe informatie te komen
overr wat zijn belangen, wensen en behoeften zijn en over het gewicht daarvan. Voor een
constructievee wijze van het oplossen van het conflict is het van groot belang, dat de mediatorr partijen ertoe weet te brengen, dat zij over en weer er blijk van geven de andere daadwerkelijkk te hebben gehoord en dat zij over en weer begrip tonen voor wat de ander ervaart
enn wat voor de ander 'belangrijk' is, zonder dat het nodig om daarmee akkoord te gaan.
Hett toepassen van die technieken zal bovendien over het algemeen ertoe leiden, dat partijenn ook meer inzicht krijgen in hun eigen belangen, behoeften en wensen en daar anders
overr gaan denken.
Doorr het inventariseren van de belangen blijkt veelal, dat partijen sommige daarvan
gemeenschappelijkk hebben. Beide partijen hechten bijvoorbeeld aan continuering van een
bestaandee relatie, zoals een arbeidsrelatie of een subsidierelatie.
Dee volgende fase bestaat uit het voeren van de onderhandelingen, waarbij de
voormeldee onderhandelingsprincipes als uitgangspunt fungeren. Het exploreren
vann verschillende opties om het conflict op te lossen is een belangrijk deel van die
fase.. Deze exploratie wordt in de literatuur beeldend omschreven als het 'vergrotenn van de te verdelen taart'. 777 Die taart kan bestaan uit een bonte verzameling
vann punten (met verschillende smaken). Bij deze exercitie kan het gebeuren, dat
blijktt dat partijen deels geïnteresseerd zijn in verschillende punten uit die taart.
Sommigee punten uit die taart willen echter alle partijen hebben. De (resterende)
taartpuntenn behoeven dan verdeling op basis van objectieve criteria die beide par-

777..

Mnookin e.a. (2000), p. 12 -17: zij spreken in dit verband van 'creating value'.
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tijenn hebben aanvaard.77 Die criteria kunnen rechtsnormen zijn. Veelal fungerenn (daarnaast) andere criteria.
Hett belang van het exploreren van belangen, wensen, behoeften en opties om geschil(punten)) op te lossen kan niet worden overschat. Die exploratie vormt misschien wel de kern
vann de mediation. Deze exploratie is vaak zeer arbeidsintensief en kan verhoudingsgewijs
veell tijd in beslag nemen.
Rechtsnormenn hebben in een mediation een veel meer dienende functie dan bij rechtspraakk in die zin dat zij fungeren als handvaten (richtlijnen) voor het oplossen van een
conflict.. Op basis van die normen (en andere) onderzoeken partijen onder leiding van de
mediatorr de verscheiden alternatieven die bestaan om zoveel mogelijk recht te doen aan
iederss belangen. De vraag of een bepaald handelen (uit het verleden) van één van de partijenn rechtmatig of onrechtmatig is, staat niet centraal in de mediation. Het kan gebeuren,
datt deze zelfs niet aan de orde komt.
Dee laatste fase van de mediation is die van de afronding. In geval van een succesvollee mediation consolideren partijen het met de mediation behaalde resultaat
overr het algemeen in de hierna te bespreken vaststellingsovereenkomst.
Voorr partijen en hun advocaten geldt veelal, dat zij de onderhandelingen die in het kader
vann de mediation plaatsvinden goed dienen voor te bereiden. Het is mogelijk dat de
mediatorr partijen daartoe 'huiswerk meegeeft. Naast de begeleiding van partijen tijdens
dee mediation-sessies is de mediator veelal belast met het maken van verslagen en het
opstellenn van de vaststellingsovereenkomst.
Mediationn is vaak arbeidsintensief, waarbij de meeste tijd gaat zitten in de sessies
(mondelingee behandeling van het geschil). Daarbij dient men te denken aan een
aantall uren, of zelfs een aantal dagdelen. Reeds dit aspect van de mediation
maaktt het buitengewoon twijfelachtig of aspecten van de mediation effectief integreerbaarr zijn in bestuursrechtspraak, waarbij het accent ligt op het bestuderen
vann schriftelijke stukken en het concipiëren van een uitspraak.
9.3.59.3.5 Resultaat van de mediation: schikking

Bijj een geslaagde mediation sluiten partijen over het algemeen af met een vaststellingsovereenkomst.. Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen zich
terr beëindiging of ter voorkoming van een onzekerheid of geschil omtrent hetgeenn tussen hen rechtens geldt, jegens elkaar aan een vaststelling daarvan,
bestemdd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand
mochtt afwijken.779 Deze overeenkomst kan zowel bestaande als toekomstige
onzekerhedenn betreffen.7
Ingeval deze overeenkomst als onderwerp een
publiekrechtelijkee bevoegdheid heeft, is sprake van een bijzondere bevoegdhedenovereenkomst. .
778..
779..
780..

Mnookin e.a. (2000), p. 18 - 21: zij spreken in dit verband van 'distributing value'.
Artikel 7:900, eerste lid, BW.
Meijer (1992), p. 55.
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Inn plaats van een publiekrechtelijke vaststellingsovereenkomst kan het bestuursorgaann ook meteen het 'afgesproken' besluit nemen.
Dee vaststellingsovereenkomst is een verbintenisscheppende overeenkomst,
waaropp de gewone regels van het contractenrecht van toepassing zijn in aanvullingg op en voor zover niet in strijd met artikel 7:900 BW en volgende. Dat
betekentt dat de overeenkomst waarmee partijen een geslaagde mediation afrondenn in principe in rechte afdwingbaar is. Deze verschaft partijen echter geen executorialee titel. Daarvoor is nodig dat zij de overeenkomst in een notariële akte
latenn vastleggen7 of dat de rechter overeenkomstig hun afspraken een uitspraak
doet.? 82 2
Gelett op de strekking van deze overeenkomst zal een partij echter minder gauw met success een beroep op dwaling kunnen doen dan ten aanzien van een gewone overeenkomst.
Datt beroep zal in principe niet kunnen slagen voor zover dat betrekking heeft op hetgeen
waaroverr partijen twisten of waarover tussen hen onzekerheid bestond. Deze zaken zijn
immerss in de vaststellingsovereenkomst verdisconteerd.783 Wel gelden de regels van ontbindingg onverkort.
Hett is ook mogelijk dat partijen rechtens niet-afdwingbare afspraken maken, maar een
gentlemenagreementt sluiten. Zij kunnen deze expliciet afspreken. Het is ook mogelijk dat
hett niet-dwingende karakter uit de inhoud van de afspraken valt af te leiden.784
9 . 44
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9.4.19.4.1

Toelaatbaarheid

Mediationn is toelaatbaar in al die gevallen dat het bestuursorgaan met de belanghebbendee in discussie kan treden over het vaststellen van feiten, over het vaststellenn en het afwegen van belangen en over de betekenis van normen, ook
rechtsregels,, die van toepassing zijn.
Dee bedoeling van mediation is, dat partijen uiteindelijk zelf hun conflict beëindigenn en daartoe een overeenkomst sluiten: de vaststellingsovereenkomst. Voor
bestuursrechtelijkee geschillen impliceert dit, dat mediation toelaatbaar is met
betrekkingg tot onderwerpen waarover het bestuursorgaan en de belanghebbendenn mogen contracteren. Gelet op het feit, dat het compromis relatief vaak voorkomtt in fiscalibus, kan een bestuursorgaan ook een vaststellingsovereenkomst
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Artikel 430 Rv.
De civiele rechter kan dan op grond van artikel 19 Rv de door partijen bereikte overeenstemmingg doen vastleggen in een proces-verbaal. Zie voor de bestuursrechter artikel 8:72, vierde
lid,, Rv: de bestuursrechter kan overeenkomstig de afspraken van partijen in de zaak voorzien.
Tussenn de bevoegdheden van beide rechters bestaat een verschil. De civiele rechter doet volgenss een strikte lezing van de wet geen uitspraak.
Meijer (1992), p. 63.
Brown & Marriott (1999), p. 505.
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sluitenn inzake een gebonden bevoegdheid. Deze kan dan bijvoorbeeld dienen om
eenn einde te maken aan de onzekerheid inzake de vraag hoe bepaalde feiten in
hett licht van de van toepassing zijnde rechtsregels moeten worden gekwalificeerd.. Mediation is rechtens dus toegestaan in elk bestuursrechtelijk conflict,
mitss het bestuursorgaan daarbij de grenzen van zijn bevoegdheid, die voorwerp
iss van discussie, in acht neemt.
Anderss gezegd, mediation mag in de gevallen waarin ook een bevoegdhedenovereenkomstt is toegestaan. De vaststellingsovereenkomst, in dit geval een
bijzonderee bevoegdhedenovereenkomst, dient in principe aan dezelfde eisen te
voldoenn als de laatstgenoemde overeenkomst.
Mediationn is ook verenigbaar met het recht van toegang tot de bestuursrechter.
Eenn belanghebbende is immers niet verplicht om in geval van een bestuursrechtelijkk conflict in beroep te gaan bij de bestuursrechter. Hij kan een reeds ingesteld
beroepp intrekken. Hij kan er bovendien van afzien om van dat recht gebruik te
maken.. Die mogelijkheid heeft hij ook in relatie tot mediation. Het feit dat een
belanghebbendee voor mediation kan kiezen valt te legitimeren op grond van het
autonomiebeginsell (zie paragraaf 3.1.2).
Daarr komt nog bij, dat door een mediation-overeenkomst het recht van beroep niet verlorenn gaat. In geval van een mislukte mediation kan de belanghebbende (in theorie) in
beroepp gaan, mits sprake is van een besluit en de beroepstermijn van zes weken niet ongebruiktt is verstreken.7 5 Een belanghebbende die naar aanleiding van een geschil over een
besluitt een mediation afspreekt, doet er verstandig aan in ieder geval pro forma bezwaar of
beroepp aan te tekenen om zijn toegang tot de rechter veilig te stellen.
9.4.22

Normatief kader voor de procedure

Uitt wat in paragraaf 9.2.2 is besproken, valt op te maken, dat onderhandelend
bestuurr en mediation geen rechtsbegrippen zijn zoals de 'verbintenis', 'rechtspraak',, 'rechtsgeschil* of 'bevoegdhedenovereenkomst'. 786 Speciale regels voor
diee figuren ontbreken in het bestuursrecht.
Hett bestuursrecht regelt slechts bepaalde aspecten daarvan. Of, en zo ja welke
regelss van het bestuursrecht van toepassing zijn, is afhankelijk van de verschijningsvormm van mediation en de fase waarin de onderhandelingen zich bevinden. 77 7 Het bestuursrecht is in ieder geval van toepassing op de resultaten van
mediation,, als deze bestaan uit een bevoegdhedenovereenkomst of een (ander)
besluit.. Dan zijn regels van bestuursrecht mede bepalend voor de legitimiteit van
mediation. 788 8

785..
786..
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Zie voor het veiligstellen van het recht van beroep paragraaf 9.4.2.
Hoekema & Manen e.a., p. 6.
Vgl. onder andere de volgende bijdragen in Stout & Hoekema (1994): Ten Berge (1994); Stout
(1994b),, i.h.b. p. 35 e.v.; Van der Vlies (1994).
Die legitimiteit wordt ook door andere maatstaven bepaald dan alleen de juridische; zie Hoekemaa & Manen e.a., i.h.b hoofdstuk 9.
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Voortss dienen in 'de procedure' (het voeren van de onderhandelingen) de algemenee beginselen van behoorlijk bestuur in acht te worden genomen, die deels in
dee Awb zijn gecodificeerd, in het bijzonder in de artikelen 3:2, 3:3 en 3:4 Awb.
Dezee zijn op grond van de schakelbepaling van artikel 3:1 Awb ook van toepassing
opp het handelen van het bestuursorgaan tijdens een mediation. Uit hoofde van
dezee beginselen heeft een bestuursorgaan een aantal verplichtingen die voor het
voerenn van onderhandelen van belang zijn. Deze beginselen reguleren gedeeltelijkk de communicatie die tijdens mediation plaatsvindt. Het gaat daarbij om de
plichtt om alle relevante belangen te onderzoeken, de belangen tegen elkaar af te
wegen,, te onderzoeken wat de opties zijn om de belangen van belanghebbenden
zoo min mogelijk te benadelen (materiële zorgvuldigheidsbeginsel), maar ook bijvoorbeeldd om de plicht om een besluit te motiveren.
Dee betekenis van deze beginselen voor de inrichting van de mediation-procedure
iss overigens relatief bescheiden. In dit verband is het van belang om een onderscheidd te maken naar het type communicatie dat tussen het bestuursorgaan en de
belanghebbendee kan plaatsvinden. Deze kan uiteenlopende verschijningsvormen
hebbenn die variëren van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het voerenn van intensief overleg. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur verplichtenn slechts tot bepaalde vormen van communicatie, die veelal eenzijdig van
aardd zijn en zich kenmerken door een zekere mate van oppervlakkigheid.
Dezee beperking valt goed te illustreren aan de hand van de functie van de artikelen 4:7 en
4:88 Awb, die primair bestaat uit het waarborgen van een zorgvuldig onderzoek door het
bestuursorgaann van de feiten en belangen. Die artikelen zijn niet primair erop gericht om
belanghebbendenn in staat te stellen hun belangen, al dan niet bekend bij dat orgaan, te verdedigen.. Deze artikelen dienen dus niet om belanghebbenden te betrekken bij het nemen
vann besluiten en om hen daarmee in zekere zin de mogelijkheid tot participatie te geven in
dee besluitvorming.7 9 De functie van het horen dat op basis van die bepalingen plaatsvindt,, blijft beperkt tot het vergaren van relevante informatie en het verifiëren van gegevenss die het bestuursorgaan beoogt ten grondslag te leggen aan zijn besluit. De reikwijdte
vann deze bepalingen is vanwege die functie dan ook een beperkte.790 Het bestuursorgaan
hoeftt de belanghebbende op basis van deze artikelen immers niet te horen, enkel omdat
hett van plan is een besluit te nemen dat nadelige gevolgen voor deze belanghebbende zou
kunnenn hebben. Het bestuursorgaan hoeft die belanghebbende slechts te horen als het
eenn nadelig besluit wil nemen op basis van gegevens die niet door hem zijn verstrekt.
Eenn kenmerk van mediation is, dat deze een intensieve en wederkerige vorm van
communicatiee omvat: het voeren van overleg (zie paragrafen 9.2.2 en 9.3.4). Dat
iss een vorm van communicatie die meer dan andere vormen van communicatie
binnenn het openbaar bestuur participatie en een bepaalde mate van gelijkwaardigheidd tussen het bestuursorgaan en de belanghebbende veronderstelt. En overlegg is een geschikt instrument om in die gevallen die zich daarvoor lenen, tot een
789..
790..

Wat betreft het horen van derde-belanghebbenden: Klap & Ten Berge (1997), p. 80; Nicolaï
(1997b)) is daarentegen van mening dat deze bepalingen wel primair dienen om belanghebbendenn in de gelegenheid stellen om hun belangen te verdedigen (p. 412 en 413).
Kamerstukken II, 1988 -1989, 21 221, nr. 3, p. 93 en 94.
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juridischh aanvaardbaar en tevens werkbaar besluit te komen.791 Overleg is in
zoverree een van de meest horizontale vormen van communicatie.792 Overleg is
eenn vorm van communicatie waarbij partijen met een zekere onbevangenheid en
zonderr starre vooringenomenheid bereid zijn om zich in eikaars standpunten te
verdiepenn en om op basis daarvan hun voorlopige oordelen en beslissingen in
heroverwegingg te nemen.
Eenn algemene plicht tot het voeren van overleg voor bestuursorganen bestaat
niett Maar als een bestuursorgaan ervoor kiest om overleg te voeren met een
belanghebbende,, mag het zich vervolgens niet zomaar uit dat overleg terugtrekken.. Een bestuursorgaan mag immers, als het eenmaal voor overleg heeft gekozen,, niet zonder meer overgaan tot de verticale vorm van bestuur.793 Dat betekent
datt een bestuursorgaan dat een mediation is aangegaan, zich niet zomaar daaruit
kann terugtrekken. Het dient dat ten minste op grond van een 'goede' argumentatiee jegens de wederpartij en de mediator te doen.
Dee beginselen van behoorlijk bestuur zijn voorts voor mediation van beperkte
betekenis,, omdat zij het gedrag van partijen bij onderhandelend bestuur slechts
eenzijdigg regelen. De functie van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
iss immers om bescherming te bieden aan belanghebbenden jegens bestuursorganen.. Deze dienen alleen ter bescherming van hun rechten en de rechtens
erkendee belangen.794 De principes van mediation daarentegen stellen eisen
inzakee constructief overleg ten aanzien van alle daarbij betrokken partijen.795
9.4.39.4.3 Vaststellingsovereenkomst
DeDe 'bestuursrechtelijke' vaststellingsovereenkomst: algemeen
Hiervoorr kwam reeds ter sprake dat bij een succesvolle mediation in een
bestuursrechtelijkk conflict, het resultaat daarvan in een vaststellingsovereenkomstt valt te consolideren. Deze figuur leent zich immers ook voor toepassing
buitenn het vermogensrecht. Het is tevens mogelijk, dat het bestuursorgaan het
positievee resultaat van de mediation rechtstreeks in een nieuw besluit vastlegt.796
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Hoekema e.a. (1998).
Zie voor een overzicht van verschillende definities, Bleker (1984), p. 8 en 9.
De Waard (1998), p. 207: hij baseert zich daarbij mede op door hem geannoteerde jurisprudentie:: Pres. Rb. Groningen 11 augustus 1995, RAwb,1996, nr. 17, m.n. B.W.N, de Waard.
Nicolaï (1990), i.h.b. hoofdstuk 10: hij verwerpt echter de gedachte dat de bestuursrechtelijke
rechtsbetrekkingg een wederkerig karakter heeft.
Zie paragraaf 9.3.4.
In het mediation-experiment van de Rb. Zwolle worden succesvolle bemiddelingen (in het
algemeen)) niet met het sluiten van een vaststellingsovereenkomst afgerond, maar (zo nodig)
mett een besluit. Wel wordt een proces-verbaal van de mediation-bijeenkomsten opgesteld en
daarnaastt vertrouwd op de kracht van het proces. Wat de voorkeur geniet, een vaststellingsovereenkomstt of (direct) een besluit, is mede afhankelijk van de aanwezigheid van derdebelanghebbenden. .
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Daarbijj is het overigens wel verplicht om alle formele (wettelijke) eisen die daarvoor geldenn in acht te nemen. Dat betekent voor een milieuvergunning bijvoorbeeld veelal, dat het
bestuursorgaann het ontwerp daarvan ter inzage moet leggen en dat het een voorbereidingsproceduree dient te volgen. Het getuigt van efficiëntie als het bestuursorgaan de voorbereidingsproceduree parallel weet te laten verlopen aan de mediation.
Eenn vaststellingsovereenkomst m e t betrekking tot een bestuursrechtelijk geschil
iss in feite een bijzondere bevoegdhedenovereenkomst. Het onderwerp van die
overeenkomstt is i m m e r s een publiekrechtelijke bevoegdheid.
Opp de bestuursrechtelijke vaststellingsovereenkomst zijn in principe
dezelfdee regels van toepassing als op de 'gewone' bevoegdhedenovereenkomst.
Daarnaastt gelden de artikelen 7:900 BW en volgende. Uit artikel 7 : 9 0 6 BW blijkt
immers,, dat die regelgeving ook buiten het vermogensrecht van toepassing is,
mitss de aard van de desbetreffende rechtsbetrekking zich er niet tegen verzet.
Dee vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een bestuursrechtelijk conflict kan ook
deelss een vermogensrechtelijke overeenkomst zijn, als daarbij ook een publiekrechtelijke
rechtspersoonn partij is.
Overr het algemeen geldt, dat alleen het bestuursorgaan waaraan de publiekrechtelijke
bevoegdheidd toekomt die onderwerp is van de bevoegdhedenovereenkomst, bevoegd is om
dezee aan te gaan. 797 Dat bestuursorgaan dient daarbij op grond van het specialiteitsbeginsell en het verbod van détournement de pouvoir te blijven binnen de grenzen van die
bevoegdheid.. Het bestuursorgaan mag dus alleen deze overeenkomst aangaan ter behartigingg van het algemeen belang, met het oog waarop die bevoegdheid bij of krachtens de wet
aann hem is toegekend. Het bestuursorgaan mag daarom (bij een strikte toepassing van het
specialiteitsbeginsel)) alleen van de wederpartij een prestatie verlangen die ten dienste staat
vann het realiseren van dat algemene belang. 79
Opp grond van de algemene regels van het contractenrecht, die ook buiten het vermogensrechtt gelden, zijn partijen in beginsel verplicht om de overeenkomst na te komen (pacta
suntt servanda). 799 De belanghebbende kan nakoming daarvan desnoods in bestuursrechtspraakk afdwingen (zie paragraaf 2.3.4). 800 Dat bevoegdhedenovereenkomsten in beginsel
bindendd zijn, is onder andere in het Kruseman-arrest bepaald.
Derden zijn echter niet
aann een overeenkomst gebonden.
NakomingNakoming van de

vaststellingsovereenkomst

Dee uitvoering van een bevoegdhedenovereenkomst bestaat voor het bestuursorgaann veelal uit het n e m e n van een (volgend) besluit. Dat geldt ook voor de vaststellingsovereenkomstt die in de mediation is gesloten. Het bestuursorgaan is

797..
798..
799..
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Lubach (1982), p. 181; zie de toelichting bij aanwijzing 6 van Aanwijzingen voor convenanten,, Stct. 1995, 249.
Vgl. HR 13 april 1962, AB 1962, 487, m.n. J.R. Stellinga, Nf 1964, 366, m.n. H.J. Beekhuis,
AAA 1963, p. 96 -100, m.n. H.D. van Wijk (Kruseman-arrest); vgl. Lubach (1982), p. 152.
Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 290.
Lubach (1982), p. 216.
HR 13 april 1962, AB 1962, p. 487 e.v., m.n. J.R. Stellinga, NJ 1964, 366, m.n. H.J. Beekhuis.
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daarbijj gebonden aan alle normen, de wettelijke en de ongeschreven, die krachtenss het bestuursrecht voor het nemen van een besluit gelden. Gelet op de artikelenn 3:1 en 3:4 Awb dient het bestuursorgaan al voordat deze overeenkomst wordt
gesloten,, de belangen tegen elkaar af te wegen. Bovendien kan een bevoegdhedenovereenkomstt het bestuursorgaan nimmer van de plicht ontslaan om (alsnog)
bijj het nemen van het besluit ter uitvoering van die overeenkomst alle relevante
belangenn af te wegen.
De uitkomst daarvan kan zijn, dat het betrokken algemeenn belang zich blijkt te verzetten tegen de nakoming van de overeenkomst,
zodatt het bestuursorgaan genoodzaakt is om een ander besluit te nemen dan het
overeengekomenn besluit. In zoverre is de zekerheid die een vaststellingsovereenkomstt aan de wederpartij biedt, betrekkelijk en kan deze veelal niet meer dan een
inspanningsverplichtingg voor het bestuursorgaan inhouden. 0 3
Dee uitspraak van 1 september 199a van de Afdeling geschillen 4 biedt daarvan een duidelijkee illustratie. Het volgende deed zich voor. De Minister van Verkeer en Waterstaat had
eenn convenant gesloten met een bedrijf inzake de lozing van afvalstoffen in oppervlaktewater.. Dat convenant hield een bevoegdhedenovereenkomst in. Daarin was vastgelegd dat,
indienn per 1 januari 1991 een bepaalde reductie van de cadmiumlozing zou zijn gerealiseerd,, de vergunning voor een aantal jaren zou worden verlengd. De verlenging van die
vergunningg vond plaats op basis van de Wabm en WVO. Voor de verlenging gold uit
hoofdee van die wetten dezelfde procedure als die voor de verlening van een lozingsvergunning.. Dat betekende, dat de minister verplicht was om alle relevante belangen af te wegen
enn om daarbij de omvang van de lozing van alle stoffen, niet alleen van cadmium, in ogenschouww te nemen naar het moment van de vergunningverlening. Tevens diende de ministerr daarbij daadwerkelijk in te gaan op de bezwaren die derden in het kader van de
voorbereidingsproceduree naar voren hadden gebracht. De vergunning was echter uitsluitendd verstrekt op grond van de overweging, dat de overeengekomen reductie van de cadmiumlozingg was bereikt, slechts één van de aspecten van het milieubelang dat
beschermingg vond in het toepasselijke wettelijke voorschrift. De verlening van de vergunningg werd vernietigd, omdat op basis van het convenant een te beperkte toetsing had
plaatsgevonden,, terwijl deze uit hoofde van de Wabm volledig diende te zijn. Dit arrest
leidtt tot de conclusie dat dit type convenant jegens de wederpartij niet meer dan een
inspanningsverplichtingg van het bestuursorgaan kan inhouden. 5
Hett oordeel van de Afdeling geschillen ging echter nog verder. Naar haarr oordeel passen
toezeggingenn van de vergunningverlener aan de aanvrager in een convenant of anderszins
niett in het systeem van de Wabm (heden: Wm) en de WVO. De Afdeling geschillen lijkt
daarmeee van oordeel, dat het onderhavige convenant in strijd is met de wet. Met Drupsteenn ben ik van mening, dat de Afdeling geschillen hier te ver doorschiet, omdat een
bestuursorgaann in beginsel bevoegd is om met betrekking tot de hem toekomende
bevoegdhedenn overeenkomsten te sluiten. Uit deze uitspraak blijkt niet, dat de vereisten
diee gelden voor een rechtsgeldige totstandkoming van een bevoegdhedenovereenkomst,
802..
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Afgezien het geval van een volstrekt gebonden bevoegdheid.
Vgl. Polak (1999), p. 113.
AGRvS 1 september 1992, AB 1993, 400 (Hydro Agri), m.n.Th.G. Drupsteen; vgl. Vz. AGRvS
266 september 1991, AB 1992, 283, m.n. A.M.F. Brenninkmeijer; Vz. AGRvS 16 november
1990,, M & R 1991, 9, nr. 103, p. 494 e.v. (Polystyreenfabriek Gemert) en ABRvS 19 oktober
1995,, AB 1996,165, m.n. R. van Gestel (OBA).
Th.G. Drupsteen in zijn noot bij AB 1993,400.
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zijnn geschonden. Niet de rechtsgeldigheid van het convenant was in feite het voorwerp van
hett geschil, maar de (wijze van) nakoming daarvan. Het algemeen belang of belangen van
derdenn kunnen zich tegen die nakoming verzetten, op grond van het feit dat zij zwaarwegende,, niet in het contract verdisconteerde omstandigheden opleveren. Deze twee zaken dee rechtsgeldigheid en de uitvoering van de overeenkomst - haalt de Afdeling geschillen
inn deze uitspraak door elkaar.
Alss tijdens de mediation op de juiste wijze belangen van derden worden betrokken,, loopt de wederpartij van het contracterende bestuursorgaan niet zoveel
risico,, dat het bestuursorgaan later vanwege die belangen de overeenkomst niet
kann nakomen. Het is daarom van belang, dat derde-belanghebbenden reeds indienn zij daarmee instemmen - bij de mediation worden betrokken.
Ookk zwaarwegende omstandigheden kunnen meebrengen, dat het bestuursorgaann van de plicht tot nakoming is ontslagen. Dat geldt ook voor een vaststellingsovereenkomst.. De overeenkomst behoudt overigens ook dan in principe zijn
bindendee kracht. Het bestuursorgaan is immers in geval van dergelijke zwaarwegendee omstandigheden over het algemeen nog verplicht om op grond van die
overeenkomstt plaatsvervangende schadevergoeding te betalen aan zijn wederpartij. .
Hett criterium van zwaarwegende belangen is ontleend aan het door de Hoge Raad gewezenn Landsmeer-arrest.
Uit dat arrest blijkt, dat niet-nakoming door het bestuursorgaan
slechtss gerechtvaardigd is, als de niet-voorziene omstandigheden zwaarwegend zijn. De
rechterr laat het daarbij in de eerste plaats over aan het bestuursorgaan om te beoordelen of
dezee omstandigheden zodanig zwaarwegend zijn dat niet-nakoming is gerechtvaardigd.
Dee rechter zal die beoordeling met de nodige terughoudendheid toetsen. Of sprake is van
onvoorzienee omstandigheden is een kwestie van uitleg van de overeenkomst. Het gaat
daarbijj niet om in de overeenkomst verdisconteerde omstandigheden en niet om de kwestiee of omstandigheden objectief gezien (los van de veronderstelde bedoeling van partijen)
voorzienbaarr waren. ° 7 Ook een beleidswijziging kan vanuit de positie van het bestuursorgaann gezien derhalve een onvoorziene omstandigheid opleveren.
Blijkenss het arrest van de Hoge Raad van 23 juni 1989 zijn bepalend de aard van de overeenkomst,, de aard van de overheidstaak waarop de desbetreffende overheid zich beroept,
enn het gewicht van de maatschappelijke belangen die met de beleidswijziging zijn
gediend. 088 De eisen die de Hoge Raad in dat arrest formuleert, lijken strenger dan de
eisenn die hij heeft aangelegd in het hiervoor vermelde Landsmeer-arrest,8°9 niet in de laatstee plaats, omdat dit college zich bij de beoordeling of aan deze eisen is voldaan, minder
terughoudendd opstelt dan het deed in het Landsmeer-arrest.8l°

806..
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HR 4 januari 1963, NJ 1964, 202 - 204, m.n. J.H. Beekhuis; ARB 1963, p. 596, m.n. J.R.
Stellinga. .
Kobussen (1991), p. 232 - 238.
HR 23 juni 1989, AB 1989, 551, NJ 1991, 673, m.n. M. Scheltema (CGN - Nieuwegein II); zie
Kobussenn (1991), p. 251 - 254.
Simon (1993b), p. 242.
Kobussen (1991), p. 253.
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Voorr de burger zal een 'beleids'wijziging echter niett of wellicht slechts in zeer bijzondere
gevallenn een onvoorziene omstandigheid kunnen opleveren die een aantasting van een
{bevoegdheden)overeenkomstt rechtvaardigt.
DeDe vaststelling contra legem
Hett zou kunnen gebeuren, dat het bestuursorgaan en de belanghebbende/wederpartijj een vaststellingsovereenkomst sluiten, die een vaststelling inhoudt van de
tussenn hen bestaande verbintenis die, achteraf gezien, in strijd is met een wettelijkk voorschrift.
De belastingplichtige en de belastinginspecteur spreken bijvoorbeeldd een bepaalde hoogte van een belastingaanslag af, op grond waarvan de
tee betalen belasting uiteindelijk minder of meer blijkt te bedragen dan die uit de
wett voortvloeit. Het gemeentebestuur gaat bijvoorbeeld akkoord met het feit, dat
eenn belanghebbende in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan een
huiss bouwt op een stukje grond in het bos van enkele duizenden hectare. De
burenn krijgen in ruil voor hun akkoord daarmee een extra stukje tuin. Het valt
niett uit te sluiten dat partijen tot dergelijke afspraken komen in de mediation.
Dezee situatie laat zich vergelijken met gedogen. Gedogen is het niet optreden
tegenn een overtreding van een rechtsregel door een bestuursorgaan dat tot zodanigg optreden in beginsel bevoegd en feitelijk in staat is. 8 l ? Daarbij hoeft overigens
geenn sprake te zijn van een expliciete besluitvorming, wel veronderstelt gedogen
datt het desbetreffende bestuursorgaan van de overtreding op de hoogte is. ^
Gedogenn is dus het willens en wetens niet optreden tegen overtredingen. Omdat gedogen
eenn niet-optreden tegen een overtreding inhoudt, zou dat als tegenwettelijk handelen kunnenn worden beschouwd. Gedogen valt echter niet op één lijn te stellen met de hiervoor
genoemdee contra-legemovereenkomsten, omdat het bevoegde bestuursorgaan ingevolge
dee wet niet verplicht is tot handhaving van de regelgeving, maar daartoe over een discretionairee bevoegdheid beschikt. In zoverre heeft gedogen een wettelijke basis.815'816 De restrictiess die voor gedogen gelden, behoren daarom in versterkte mate voor contralegemcontractenn te gelden.
811..
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Tjittes (1994), p. 35.
Zie voor het onderscheid tussen de vaststellingsovereenkomst en de vaststelling, Van Rossumm (2001), p. 15: "Bij vaststellingsovereenkomsten met vaststelling door partijen gezamenlijkk bevat de vaststellingsovereenkomst de vaststelling zelf. Dat onderscheid is niet altijd
helder",, Van Rossum (2001), p. 27.
Michiels (1995), p. 29: dat derden in dergelijke omstandigheden aanspraak kunnen maken
opp handhaving van de wet, valt af te leiden uit de jurisprudentie inzake gedogen in het ruimtelijke-ordeningsrecht.. Inmiddels zou de bestuursrechter soms minder strenge eisen stellen
tenn aanzien van de toelaatbaarheid van gedogen.
Jurgenss (1996), p. 70: .een in beginsel bestaande plicht tot handhaving zou niet (behoren te)
gelden. .
Hett lijkt erop dat er inmiddels een verschil bestaat in de wijze waarop dat beginsel in het
milieurechtt en in het ruimtelijke-ordeningsrecht wordt toegepast. Zie daarover Vermeer
(2001),, p. 81: "Waarom dit onderscheid wordt gemaakt is niet duidelijk."
Jurgens (19%), p. 8.
Van Buuren (1992), p. 208.
Idem.
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Dee vraag is of een vaststelling contra legem rechtens gezien geoorloofd is. Artikel
7:9022 BW bepaalt daarover, dat een vaststelling in strijd m e t dwingend recht
rechtsgeldigg is, mits deze naar inhoud en strekking niet in strijd is m e t de goede
zedenn of de openbare orde. 7 Publiekrecht hoeft niet noodzakelijkerwijs van
openbaree orde te zijn. Dat is afhankelijk van de strekking van het desbetreffende
voorschrift.. Artikel 7:2 Awb is blijkens de jurisprudentie die betrekking heeft op
artikell 8:69 Awb bijvoorbeeld niet van openbare orde. In geval van kwesties waarbijj een zwaarwegend algemeen belang in het geding is, kan daarentegen wel
sprakee zijn van strijd m e t de goede zeden of strijd m e t de openbare orde. Daarbij
valtt bijvoorbeeld te denken aan het algemeen belang van de volksgezondheid, veiligheid,, en milieubelangen.
Inn het ambtenarenrecht en het fiscale recht is in een enkel geval erkend, dat ook een
bevoegdhedenovereenkomstt contra legem bindend kan zijn, zelfs voor de burger. De burgerr is dan gebonden op grond van het algemene vertrouwensbeginsel. 9 Uit dit algemene
rechtsbeginsell valt ook de regel 'pacta sunt servanda' af te leiden. De binding van de burgerr jegens het bestuursorgaan vindt uiteindelijk haar legitimatie in zijn uitdrukkelijke
instemming. .
Eenn vaststelling contra legem lijkt zich echter slecht te verdragen met het legaliteitsbeginsell en het specialiteitsbeginsel.
Aann het legaliteitsbeginsel ligt de rechtsstaatgedachte ten grondslag. Op basis van die
gedachtee valt na te gaan of een vaststellingsovereenkomst contra legem is toegestaan en zo
ja,, onder welke voorwaarden. In essentie houdt die gedachte in, dat machtsuitoefening
doorr de overheid een dienend karakter behoort te hebben. Uit hoofde daarvan kan een aantall eisen aan deze machtsuitoefening worden gesteld. De machtsuitoefening mag bijvoorbeeldd niet willekeurig zijn én alleen ten nadele van bepaalde personen plaatsvinden,
indienn deze wordt uitgeoefend ten behoeve van een bepaald algemeen belang. Uit het dienendee karakter van het overheidsoptreden vloeit tevens voort dat wanneer bestuursorganenn ingrijpen in relaties tussen leden van de samenleving, dit proportioneel, afgebakend
enn controleerbaar moet zijn. Het ligt vervolgens in de lijn van de dienende functie van het
overheidsoptreden,, dat bestuursorganen verantwoording afleggen voor hun handelingen
aann degenen wier rechtspositie het betreft, en aan de gemeenschap ten behoeve van wie
datt optreden geschiedt. Anders gezegd, de 'bewijslast' van de noodzaak van vrijheidbeperkendee ingrepen rust op de overheid.
Betrokkenen behoren inzicht te kunnen krijgen in
dee motieven die aan het optreden van overheden te grondslag liggen, en indien dat optredenn niet legitiem is, de middelen te verkrijgen om zich daartegen desgewenst te verweren.
Hett 'klassieke' legaliteitsbeginsel gaat uit van de gedachte, dat deze waarden het best zijn
gewaarborgd,, als bestuursorganen alleen op basis van een wettelijk voorschrift mogen
817..
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Brenninkmeijer (2001), p. 838.
Vgl. Handboek Mediation, p. 211 en 212.
Roelvink (1985); Nicolaï (1991); Klein Spronkelhorst (1999), p. 114 en 115; Happé (1996),
p.. 216-218.
Van Ommeren (1996a), p. 11.
H.J. Simon noemt in zijn noot bij Vz. ARRvS 28 oktober 1989, AB 1991, 550 als uitgangspunt
inn het bestuursrecht de burgerlijke vrijheid, waaruit hij vervolgens het proportionaliteitsbeginsel,, het subsidiariteitsbeginsel en het motiveringsbeginsel afleidt. Zie ook de noot van
hemm en H. Gieske bij Vz. ARRvS 2 juli 1990, AB 1991, 287; Simon (1993b), p. 304 - 310.
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handelen.. Een wettelijk voorschrift zou immers de beste garantie bieden tegen willekeur
enn machtsmisbruik door overheden en vervolgens de meeste rechtszekerheid verschaften
omtrentt het bestaan van aan overheden toekomende machtsmiddelen en de omvang daarvan.. Een wettelijk voorschrift zou bovendien de beste garantie vormen voor een gelijke
behandelingg van personen. De gedachte die in het klassieke legaliteitsbeginsel ligt besloten,, houdt derhalve in dat overheden slechts macht mogen uitoefenen voorzover de volksvertegenwoordigingg daartoe toestemming heeft gegeven.
Hett legaliteitsbeginsel valt niet los te zien van het specialiteitsbeginsel. Zonder het specialiteitsbeginsell zou de betekenis van het legaliteitsbeginsel illusoir worden. Op grond van
hethet specialiteitsbeginsel mag het bestuursorgaan immers zijn publiekrechtelijke bevoegdheidd die het heeft ontleend aan een wettelijk voorschrift, slechts aanwenden ter behartigingg van het algemeen belang, met het oog waarop deze aan dat bestuursorgaan is
toegekend.. De strekking van het wettelijk voorschrift bepaalt welk algemeen belang dat
betreft.. Een strikte toepassing van het specialiteitsbeginsel brengt mee, dat het bestuursorgaann van de wederpartij slechts een prestatie mag verlangen die ten dienste staat van de
realiseringg van dat belang.822
Dee volgende eisen inzake een vaststelling zouden uit deze waarden die ten grondslagg liggen aan het legaliteits- en specialiteitsbeginsel afgeleid kunnen worden.

--

--

822..
823..
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Dee overeenkomst mag niet in strijd zijn met de strekking van de wet. In de
strekkingg van de wet komt immers de 'wiT van de wetgever tot uitdrukking.
Strijdd met de wet kan wel aanvaardbaar zijn, als betrokkenen met de overeenkomstt anticiperen op komende wetgeving. 823 Ook in dat geval kan de
overeenkomstt immers verondersteld worden in overeenstemming te zijn
mett de 'wiT van de wetgever.
Het doel van de overeenkomst mag niet zijn om de wet te schenden. 824 Deze
eiss lijkt in het verlengde van de vorige eis te liggen. Een compromis dat is
geslotenn ter beëindiging van een bestuursrechtelijk geschil zal gelet op de
functiee daarvan aan deze eis voldoen, mits deze dient ter beëindiging van
eenn onzekerheid of een geschil over de inhoud van een rechtsbetrekking. 825
Dee belanghebbende moet de gevolgen van de overeenkomst hebben kunnen
overzienn op het moment dat hij deze aanging (rechtszekerheid).
Er mag geenszins sprake zijn van een vorm van machtsmisbruik door het
bestuursorgaan.. Onevenredigheid van de prestaties van partijen duidt op
machtsmisbruikk en is uit dien hoofde niet aanvaardbaar. In deze eis bevat
eenn waarborg voor de belanghebbende tegen willekeur door het bestuursorgaan. .

Vgl. HR 13 april 1962, AB 1962, 487, m.n. J.R. Stellinga; NJ 1964, 366, m.n. LJ.H. van de
Bergh,, AA 1963, p. 96 -100, m.n. H.D. van Wijk (Kruseman-arrest); vgl. Lubach (1982), p. 152
enn 153.
HR 12 april 1978, BNB 1978/135 - 137 (Doorbraakarresten); Happé (1996), p. 34 en 35: hij
spreektt in dit verband niet van 'contra legem*, maar van 'praeter legem* (p. 10).
Happé (1999), p. 216 - 218; Wartel (1996), p. 251 en 252; Roelvink (1985), p. 184 -187.
Zie artt. 7:900 en 7:902 BW.
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Hett sluiten van een dergelijke overeenkomst mag niet ten koste gaan van de
waarborgenn voor derde-belanghebbenden. Wanneer een wettelijk voorschrift
medee strekt ter bescherming van belangen van deze derden, kunnen zij in
beginsell aanspraak maken op de handhaving van dat wettelijk voorschrift. 826 6
Dezee eisen zijn mede ontleend aan de jurisprudentie en de literatuur over
gedoogbesluitenn en aan de jurisprudentie over de werking van het vertrouwensbeginsell contra legem. 7 Een vaststelling contra legem is dus soms aanvaardbaar,, mits daarbij wordt voldaan aan een aantal stringente eisen.
9.4.44 Positie van derde-belanghebbenden
Mediationn zou ook toepassing kunnen vinden in bestuursrechtelijke conflicten
waarbijj derde-belanghebbenden zijn betrokken. Aan de rechtsgeldigheid van
mediationn staat dat niet in de weg. Wel maakt die betrokkenheid een mediation
gecompliceerder.. De betrokkenheid van deze derden kan een met mediation
bereiktt akkoord volledig op losse schroeven zetten, als deze derde-belanghebbendenn daarmee niet instemmen. Het akkoord bindt hen immers niet. Zij kunnen
bovendienn tegen het besluit dat het bestuursorgaan op basis van dat akkoord
neemt,, bezwaar maken en in beroep gaan.
Inn theorie kan ook de wederpartij/belanghebbende dat doen. Niet valt uit te sluiten, dat het
bestuursorgaann dan met succes een beroep kan doen op het algemene vertrouwensbeginsell - als algemeen beginsel van het contractenrecht - ter rechtvaardiging van zijn
besluit.8299 Dat beroep zal echter niet slagen als de overeenkomst verplicht tot een prestatie
diee in strijd is met dwingend recht dat een zwaarwegend algemeen belang dient.
Mett het oog op de rechtszekerheid voor partijen is het daarom wenselijk, dat deze
derdenn al in de precontractuele fase, dat wil zeggen, tijdens de mediation, bij de
besluitvormingg worden betrokken. 830 Het is aan de mediator om boven tafel te
krijgenn welke derde-belanghebbenden betrokken zijn en om er op aan te sturen,
datdat zij aan de mediation deelnemen. Dat valt alleen te bereiken als partijen en
dezee derden daarmee instemmen. Mediation is immers volledig op vrijwilligheid
gebaseerd. .
Mediationn mag geen afbreuk doen aan de rechten die derde-belanghebbenden kunnen
ontlenenn aan het bestuursprocesrecht. Dat gebeurt ook niet. Zij zijn immers slechts aan
hett met de mediation bereikte 'akkoord' gebonden, als zij aan de mediation hebben deelgenomenn en daarmee, inclusief het resultaat daarvan, hebben ingestemd.
826..

827..
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Zie inzake gedoogbeslissingen: Michiels (1995), p. 29.
Dee contra-legemcontracten in het ambtenarenrecht en het fiscale recht gingen overigens
alleenn over tweepartijenconflicten inzake een financiële aangelegenheid.
Zie voor een overzicht van die jurisprudentie: Nicolaï e.a. (1997b), p. 293 • 295.
Van der Vlies (2001), p. 192.
Nicolaï (1991) m.b.t. tot het ambtenarenrecht.
Vgl. Van der Vlies (2001), p. 182.
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Toepassingsmogelijkheden

Algemeen Algemeen

Eenn inventarisatie van de eventuele toepassingsmogelijkheden van mediation in
hett bestuursrecht levert de volgende aandachtspunten op die in verband zijn te
brengenn met de kenmerken van een bestuursrechtelijk geschil en het bestuursprocesrecht. .
Onderhandelingsruimte Onderhandelingsruimte

Dee onderhandelingsruimte van bestuursorganen wordt beperkt door het legaliteitsbeginsell en het specialiteitsbeginsel. Een groot obstakel lijkt dat echter niet te
zijnn voor mediation. Alleen al het feit dat overheidsorganen geregeld bevoegdhedenovereenkomstenn sluiten, vormt een belangrijke indicatie dat er voldoende valt
tee onderhandelen met bestuursorganen. Hetzelfde geldt voor het feit dat bij een
bestuursrechtelijkk geschil altijd een bepaald algemeen belang is betrokken. Ook
datt blijkt geen obstakel te zijn voor onderhandelend bestuur.
Dezee beginselen stellen echter wel grenzen aan wat partijen ter beëindiging van
hunn conflict kunnen afspreken. Deze grenzen zijn overigens alleen van belang
voorr zover het om een rechtsgeschil gaat. Alle andere aspecten van het geschil die
ookk in de mediation aan de orde komen, vallen niet onder deze beperking. Het
gaatt daarbij bijvoorbeeld om bejegening, verdere planning van besluitvorming,
hett maken van afspraken over hoe een bepaald onderzoek dient te worden ingericht.. Tevens staan deze beginselen er niet aan in de weg, dat het bestuursorgaan
onderzoektt of het met het toepassen van andere bevoegdheden aan de belangen
vann de belanghebbende tegemoet kan komen.
Meerpartijenconflieten Meerpartijenconflieten

Zowell in het materiële bestuursrecht als in het bestuursprocesrecht nemen
derde-belanghebbendenn veelal een belangrijke positie in. Bij een groot deel van
dee bestuursrechtelijke conflicten zijn immers verscheidene belanghebbenden
betrokken,, die vaak tegengestelde belangen hebben (zie paragraaf 4.2.1). Hun
belangg kan verdisconteerd zijn in het algemeen belang dat het bestuursorgaan
behartigt.. Zij hebben in veel gevallen het recht om gehoord te worden en hebben
tevenss het recht om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen besluiten waardoor
zijj nadeel dreigen te ondervinden. Hun betrokkenheid maakt het toepassen van
mediationn in een bestuursrechtelijk conflict gecompliceerd.
OpenbaarheidOpenbaarheid van bestuur versus geheimhouding

Openbaarheidd van bestuur is uitgangspunt in het bestuursrecht, geheimhouden
vann schriftelijke informatie door het bestuursorgaan is uitzondering. Deze regel
iss vastgelegd in de Wet openbaarheid van bestuur. Bij mediation doet zich een
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omgekeerdee situatie voor. Geheimhouding is regel, openbaring van wat tijdens de
mediationn heeft plaatsgevonden is uitzondering. Het openbaar maken daarvan
magg alleen plaatsvinden, als partijen dat hebben afgesproken. Afspraken tussen
hett bestuursorgaan en de belanghebbende kunnen echter deze wet niet opzij zetten,, en niet aan derden die om informatie vragen over wat tijdens de mediationproceduree aan de orde is geweest, worden tegengeworpen. 3I Zo'n verzoek zal de
rechterr los van wat deze afspraken tussen partijen inhouden, op basis van de Wet
openbaarheidd van bestuur beoordelen. Dat betekent dat verslagen van mediationbijeenkomstenn en de schriftelijke afspraken in beginsel openbaar gemaakt moetenn worden, ingeval deze documenten zich onder het bestuursorgaan bevinden.
Mett betrekking tot hetgeen tijdens de mediation heeft plaatsgevonden en niet op
schriftt is gesteld, is de Wet openbaarheid van bestuur daarentegen niet van toepassing. .
Hett vertrouwelijke karakter vormt dus één van de principes van mediation. Van
eenn onoverbrugbare spanning tussen dit principe en dat van openbaarheid van
bestuur,, hoeft echter geen sprake te zijn. De in de wet opgenomen weigeringsgrondenn voor het openbaar maken van schriftelijke informatie bieden voldoende
mogelijkhedenn om informatie die het bedrijfsbelang van de belanghebbende of
zijnzijn privacy betreffen, geheim te houden. 832 Ook op basis van de weigeringsgrondenn die zien op het geheimhouden van informatie die betrekking heeft op de economischee en financiële positie van overheden en het ambtelijk intern beraad, valt
inn voldoende mate inhoud te geven aan het vertrouwelijke karakter van mediation.833 3
Vann intern beraad kan sprake zijn wanneer externe personen of organen betrokkenn zijn bij
hett verzamelen van gegevens, het ontwikkelen van beleidsalternatieven of de afronding
vann het beraad binnen het overheidsorgaan. Die derde persoon kan bijvoorbeeld een
mediatorr zijn. Wanneer echter die betrokkenheid het karakter van advisering of gestructureerdd overleg krijgt, kan het gebeuren dat het interne karakter van beraad verloren gaat. Dit
zouu het geval kunnen zijn bij verslaglegging van een mediation-sessie. ?4
Hett verdient aanbeveling dat tijdens de intakefase de kwestie van de openbaarheid ter
sprakee komt en dat het bestuursorgaan en de andere partijen eventueel daarover nader
afsprakenn maken.
InIn geval van een succesvolle mediation zal in ieder geval de vaststellingsovereenkomstt openbaarmaking behoeven. 35
Opp grond van het motiveringsbeginsel is het bestuursorgaan bovendien gehouden om een
besluitt dat het heeft genomen naar aanleiding een (geslaagde) mediation te motiveren.
Hett is ook verplicht om daarover - desgevraagd - politieke verantwoording af te leggen.
831..
832..
833..
834..
835..

Vgl. Van der Vlies (2001), p. 200.
Artikel 10 Wob.
Artikel 11 Wob.
Aldus: Wigger-Rust (1999), p. 46 en 47.
Vgl. Van der Vlies (2001), p. 182.
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Bezwaar-Bezwaar- en beroepstermijn
Dee bezwaar- en beroepstermijn is kort. Deze bedraagt zes weken. 836 Als een
belanghebbendee niet tijdig bezwaar maakt of in beroep gaat tegen een besluit,
verkrijgtt dat besluit formele rechtskracht (zie paragraaf 5.2).
Dee kans bestaat, dat als een mediation in een bestuursrechtelijk geschil
niett slaagt, de belanghebbende alsnog een rechtsmiddel wil instellen. Het gevaar
bestaatt dan dat deze termijn van zes weken inmiddels is verstreken. Dit obstakel
valtt te vermijden door tijdig pro forma bezwaar of beroep aan te tekenen.
Volgenss standaard mediation-overeenkomsten mag een partij gedurende de
mediationn geen rechtsmiddel aanwenden, anders dan wellicht tot het veiligstellen
vann zijn rechten. Daarbij valt te denken aan conservatoir beslag. Met enige creativiteitt valt daartoe ook het pro forma indienen van een bezwaarschrift of beroepschriftt te rekenen. Wenselijk is echter, dat bij mediation in bestuursrechtelijke
geschillenn partijen hierover tijdens de intakefase duidelijke afspraken maken en
communicerenn om te vermijden, dat hun conflict onnodig (nog verder) op scherp
wordtt gezet.
Meestall geeft de rechter een termijn van vier a zes weken om het pro forma beroepschrift
aann te vullen. Ingeval partijen een mediation beproeven, is het wenselijk dat die termijn
zonodigg ruimer wordt gesteld. Eiser kan zijn pro forma beroepschrift op dat punt toelichten.. Op die manier wordt voorkomen, dat de rechter en partijen onnodig werk verrichten.
Bovendienn wordt op die manier vermeden, dat partijen daardoor juridische standpunten
moetenn gaan formuleren die tot (verdere) escalatie van het conflict kunnen leiden.
Machtsongelijkheid Machtsongelijkheid

Hett bestuursprocesrecht heeft mede ten doel om de machtsongelijkheid tussen
hett bestuursorgaan en de belanghebbende te compenseren. 37 In geval van een
feitelijkee machtsongelijkheid valt deze tijdens de mediation te compenseren door
watt wel 'empowerment' van partijen wordt genoemd (zie paragraaaf 9.3.3).
Inn het bestuursrecht is echter veelal sprake van een machtsongelijkheid
diee in wetgeving is verankerd. Bij een bestuursrechtelijk geschil heeft het
bestuursorgaann immers meestal de bevoegdheid om eenzijdig de rechtspositie
vann een belanghebbende vast te stellen. Die machtsongelijkheid kan (en mag)
eenn mediator niet opheffen. De rechter is daartoe wel bevoegd, omdat deze krachtenss de wet een besluit kan vernietigen, wat valt te rechtvaardigen op grond van
dee functie van bestuursrechtspraak om eenzijdig rechtsbescherming te bieden
aann belanghebbenden (zie paragraaf 1.2). Wel kan door middel van mediation een
contextt geschapen worden waarin het bestuursorgaan bereid is om op constructievee wijze met de belanghebbende te communiceren en om in overleg met de
belanghebbendee te onderzoeken of een bepaald besluit (voor zover daarvan al

836..
837..

Artikel 6:7 Awb.
Vgl. Van der Vlies (2001), p. 196.
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sprakee is) herziening behoeft en of alternatieven bestaan om alle belangen - het
algemeenn belang en de belangen van belanghebbenden - te dienen.
Hett bestuursorgaan is uit hoofde van het materiële zorgvuldigheidsbeginsel verplicht om
dergelijkee alternatieven te onderzoeken. 3 De rechter onderzoekt overigens slechts marginaall of aan deze verplichting is voldaan en zal alleen een besluit vernietigen wegens schendingg van die plicht als duidelijk is, dat er een alternatief voorhanden was om het
desbetreffendee algemeen belang te dienen dat voor de belanghebbende minder nadelig is
dann het in rechte bestreden besluit. Het is aan eiser om dat aannemelijk te maken. Tijdens
dee mediation zou veel meer betekenis aan dat beginsel kunnen worden gegeven dan in de
contextt van rechtspraak mogelijk is.
Veelall is de overheid voor beleidsvorming en de uitvoering van beleid afhankelijk
vann een vorm van participatie door burgers. Mediation ligt dan veel eerder in de
redee dan bij conflicten waarbij deze afhankelijkheid ontbreekt. In geval van een
dergelijkee afhankelijkheid zal het bestuursorgaan i m m e r s eerder tot het voeren
vann overleg en onderhandelen bereid zijn dan anders.
Zoo verkeert een bestuursorgaan dat subsidies verstrekt ter bevordering van scholing van
allochtonenn in een andere positie dan de overheid die moet beslissen op de aanvraag tot
hett verstrekken van een bijstandsuitkering. In de eerste situatie treedt het bestuursorgaan
actieff en stimulerend op. Het bestuursorgaan bevindt zich dan in de positie dat het ter verwerkelijkingg van zijn beleid afhankelijk is van de inzet en de prestaties van organisaties die
belastt zijn met de scholing van allochtonen, en van organisaties die hun belangen vertegenwoordigen.. Het bestuursorgaan is daarbij tevens afhankelijk van de inbreng van informatie,, kennis en ideeën van hun kant en van hun betrokkenheid bij het algemeen belang
datt het behartigt. In het geval van de verlening van de bijstandsuitkering vervult het desbetreffendee bestuursorgaan daarentegen een meer passieve rol. Het heeft dan immers geen
bijzonderr belang bij het feit dat die uitkering wordt aangevraagd en neemt dienaangaande
tott op zekere hoogte een neutrale positie in. Het is in dit geval veeleer de belanghebbende
diee een bepaalde prestatie verlangt van het bestuursorgaan. In fiscalibus doet zich overigenss vaak het omgekeerde voor. Daar is het de inspecteur die een prestatie van de belastingplichtigee eist en daarbij afhankelijk is van de informatie die deze belastingplichtige
verstrekt,, alle dwangmiddelen ten spijt. Het is dan ook verklaarbaar dat de fiscus en de
belastingplichtigee op grote schaal overleggen en onderhandelen. Het compromis in het
bestuursrecht,, dat veelal een resultaat vormt van onderhandelingen, is dan ook met name
inn fiscalibus tot ontwikkeling gekomen. Ook op andere terreinen van het bestuursrecht
dann het voormelde ziet men dat de overheid vaak streeft naar overleg met en acceptatie
doorr betrokkenen en naar een vorm van participatie door hen in haar beleid en de uitvoeringg daarvan. Met betrekking tot het milieurecht en het gebied van de arbeidsomstandighedenn is bijvoorbeeld bekend dat bestuursorganen die met de handhaving van
bestuursrechtelijkee voorschriften zijn belast, bepaald niet altijd heil zien in het veelvuldig
enn op grote schaal toepassen van sancties en dat zij door het verstrekken van informatie,
hett in gesprek treden met belanghebbenden en het maken van afspraken naleving van
wetgevingg trachten te bevorderen. De gedachte leeft, dat een dergelijke benadering in veel
gevallenn vruchtbaarder werkt dan handhaving van voorschriften door het eenzijdig

838..

Nicolaï e.a. (1997), p. 461.
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opleggenn van sancties. J 9 Het tij lijkt zich overigens weer te keren onder de huidige ministerr van VROM, die uitdraagt dat een cultuur van gedogen niet (langer) aanvaardbaar is. Hij
kann daarbij gelet op recente rampen in Enschede en Volendam die mede in verband zijn te
brengenn met niet-handhaven, op een breed maatschappelijk draagvlak rekenen.
GevenGeven en nemen

Kenmerkendd voor het voeren van succesvolle onderhandelingen is, dat partijen
veelall bereid blijken om de wederpartij tegemoet te komen en daarvoor soms
afstandd doen van wat voor hen in eerste instantie belangrijk leek. Het 'geven en
nemerff kan een belangrijk element zijn in het voeren van onderhandelingen. Zo
iss denkbaar dat de aanvrager van een vergunning die een conflict heeft met het
bestuursorgaann over de inhoud van (het ontwerp van) bepaalde vergunningsvoorschriften,, de bereidheid toont om nieuwe vergunningsvoorschriften te accepteren
omm aan bezwaren van derden tegemoet te komen en dat het bestuursorgaan zijnerzijdss bereidheid toont om bepaalde voorschriften ten voordele van de aanvragerr bij te stellen. De aanvaardbaarheid daarvan valt te legitimeren op basis van de
autonomiee van de aanvrager, mits het bestuursorgaan daarbij blijft binnen de
grenzenn van zijn bevoegdheid. Op grond daarvan kan het zelfs aanvaardbaar wordenn geacht, dat het bestuursorgaan daarbij ten nadele van de aanvrager van zijn
beleidd afwijkt.
Gelett op het feit dat de rechter de redelijkheid van een besluit slechts marginaal toetst, is
eenn rechterlijke uitspraak met eenzelfde inhoud als de uitkomst van de voormelde onderhandelingenn minder goed denkbaar. Dat laat zich alleen denken in het geval dat de rechter
inn de zaak voorziet overeenkomstig het compromis dat partijen tijdens de procedure hebbenn bereikt. De rechter dient zich immers te beperken tot de toets of het bestuursorgaan
zijnn beleid juist heeft toegepast en of het bij het afwegen van alle betrokken belangen in
redelijkheidd (niet) dat besluit heeft kunnen vaststellen.
DwingendDwingend recht

Velee regels in het bestuursrecht hebben een dwingendrechtelijk karakter. Een
groott deel daarvan beoogt zwaarwegende algemene belangen te beschermen.
Dezee regels dient de rechter meestal ambtshalve toe te passen. De mediator daarentegenn behoort geen beoordeling te geven, ook niet over de kwestie of partijen
overeenkomstigg het dwingend recht handelen. Hij mag zelfs geen oordeel geven
overr de rechtmatig van wat partijen willen afspreken. Op zichzelf hoeft dit niet
bezwaarlijkk te zijn. Zijn functie is immers 'slechts' om onderhandelingen tussen
partijenn te begeleiden en te faciliteren. Hij is niet verantwoordelijk voor de
inhoudd van de beslissing die partijen gezamenlijk nemen ter beëindiging van
hunn conflict. Bovendien blijft het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de
inhoudd van de te sluiten bevoegdhedenovereenkomst (de bestuursrechtelijke
vaststellingsovereenkomst)) en het besluit dat het op basis daarvan neemt. De ver-

839..

Aalders & Wilthagen (1994), p. 115 - 140. Zie voor handhaving in het milieurecht en onderhandelendd bestuur ook Aalders (1998), p. 180.

254 4 BESTUURSRECHTSPRAAK K

antwoordelijkheidd van het bestuursorgaan is daarbij geen andere dan wanneer
hett een 'gewone' bevoegdhedenovereenkomst sluit.
Dee problematiek van een vaststellingsovereenkomst contra legem is behandeld in paragraaff 9.4.3.
Precedentwerking Precedentwerking
Bestuursorganenn zijn verplicht om consistent te handelen. Zij mogen niet de ene
burgerr anders behandelen dan de andere burger als zij daarvoor geen goede
redenn kunnen aanvoeren. Het maken van onderscheid moet redelijk zijn en
geschiedenn op basis van verifieerbare gegevens en criteria. 4 ° Deze plicht om
gelijkee gevallen gelijk te behandelen behoeft geen reden te zijn voor het bestuursorgaann om terughoudendheid te betrachten bij het aangaan van een mediation.
Elkk conflict kent immers zijn eigen mérites en kan wellicht afhankelijk van de
omstandighedenn van het geval een eigen benadering vergen. Veelal zal het
bestuursorgaann goede argumenten kunnen aandragen waarom het in het ene
gevall wel en in het andere geval niet tot mediation overgaat.
9.55

V O O R D E L E N EN NADELEN VAN M E D I A T I O N

9.5.19.5.1 Algemeen
Mediationn heeft vele voordelen. Bij mediation kunnen partijen - in tegenstelling
tott bij rechtspraak - alles wat voor hen in relatie tot het conflict van belang is,
inbrengen.. Mediation is immers niet beperkt tot het oplossen van recktsconflicten,, integendeel. Het is vaak zo, dat daarbij rechtsregels uiteindelijk maar een
beperktee rol spelen en dat partijen het conflict grotendeels op basis van andere
criteria,, zoals economische, financiële, beleidsmatige en emotionele, oplossen.
Mediationn is bovendien niet beperkt, zoals rechtspraak, tot een bepaald type conflict. flict.
Eenn ander voordeel is dat, in geval van een succesvolle mediation, het conflict
veelall binnen een korte termijn en vaak tegen aanvaardbare kosten wordt beëindigd.. Mediation-sessies zijn immers snel na elkaar te plannen. Voorts valt tijdswinstt te boeken, doordat het voor mediation niet nodig is, dat voorafgaande
daaraann een diepgaande bestudering van een dossier plaatsvindt. Het wordt door
sommigenn zelfs onwenselijk geacht, dat een mediator dit doet, omdat hij daarmeee de schijn op zich kan laden niet (meer) neutraal te zijn. Als de mediation
daarentegenn mislukt, kan dat leiden tot vertraging, extra kosten en frustraties. 4 I
Ditt nadeel kan worden ondervangen door de mediation parallel aan een gerechtelijkee procedure te laten verlopen.

840..
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Nicolai {1997), p. 453.
Van der Vlies (2001), p. 180.
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Hett aantal geslaagde mediations is overigens verhoudingsgewijs groot (afhankelijk van de
organisatiee die de mediation reguleert). Zie voor het mediation-project bij de Rechtbank
Zwollee paragraaf 9.2.2.
Mediationn heeft voorts als voordeel, dat partijen uiteindelijk zelf het geschil
beëindigen.. Partijen behouden daarmee hun verantwoordelijkheid. Het laat zich
denken,, dat een oplossing van het conflict in mediation daarom veelal een meer
duurzaamm karakter heeft dan een oplossing die een gerechtelijke uitspraak biedt.
Vaakk ervaren partijen het vertrouwelijke karakter van mediation als een groot
voordeel.. De keerzijde daarvan is, dat achteraf slechts een zeer beperkte controle
valtt uit te oefenen op de kwaliteit van de procedure, en of deze heeft plaatsgevondenn volgens de principes en codes die daarvoor gelden. In feite kunnen alleen
partijenn dit controleren en overtreding van die principes en codes sanctioneren
doorr zich uit de mediation terug te trekken.
Eenn zwakke schakel van de mediation vormt het feit, dat het toepassen en het slagenn daarvan afhankelijk zijn van een constructieve opstelling van alle daarbij
betrokkenn partijen. Dat geeft mediation in zekere mate een vrijblijvend karakter.
Somss wil de ene partijen wel een mediation en de andere partij niet.
Mediationn is bovendien niet geschikt voor elk type conflct. In bepaalde geschillen
bestaatt uit oogpunt van rechtszekerheid behoefte aan jurisprudentievorming. Die
situatiee kan zich met name voordoen, als een geschil zich concentreert op de uitlegg van (nieuwe) regelgeving. Mediation lijkt dan niet een aangewezen vorm van
conflictoplossing.842 2
Somss kunnen verhoudingen zodanig verstoord zijn dat vertrouwen tussen partijen niet
meerr valt te herstellen. Mediation ligt dan niet in de rede. Bepaalde geschillen behoeven
beslechtingg door middel van een openbare bindende gerechtelijke beslissing, omdat een
precedentwerkingg gewenst is. Mediation ligt dan eveneens niet in de rede. Soms kunnen
barrièress zijn gelegen in de persoonlijkheidsstructuur van één van de partijen. Het feit dat
daarentegenn een grote groep personen bij het geschil betrokken is, hoeft geen negatieve
indicatiee te zijn. Dat geldt ook voor het feit dat het algemeen belang betrokken is of principiëlee vragen aan de orde zijn.
Eenn nadeel is, dat vaak niet van tevoren nauwkeurig valt aan te geven welk type
conflictt wel en welk type conflict niet geschikt is voor mediation.
Veelall werken zij die conflicten screenen op 'bemiddelbaarheid' met lijsten van positieve
enn negatieve indicaties. Het ontwikkelen van indicaties voor een adequate selectie van de
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Vgl. Pach (2001), p. 139.
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juistee conflictoplossingsmethode voor het desbetreffende geschil staat echter nog in de
kinderschoenen.. 43
9.5.22

Mediation vergeleken met bestuursrechtspraak

EigenEigen verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan en de belanghebbende

Dezee voordelen en nadelen gelden ook voor mediation in bestuursrechtelijke
geschillen.. Vooral het feit dat partijen verantwoordelijk blijven voor het oplossen
vann hun conflict, maakt mediation in bestuursrechtelijke geschillen tot een aantrekkelijkk alternatief voor rechtspraak. Dit betekent dat het bestuursorgaan de
mogelijkheidd behoudt om het conflict te beëindigen door het nemen van een
besluit;; dat kan zijn een besluit tot het aangaan van de vaststellingsovereenkomst
off een besluit ter uitvoering van de in de mediation bereikte overeenstemming.
Zekerr in het licht van de discussie over de verhouding tussen de bestuursrechter en het
bestuur,, die een grote impuls heeft gekregen door het rapport 'Bestuur in geding", valt het
alss een voordeel te beschouwen dat mediation het bestuursorgaan de mogelijkheid verschaftt om te blijven besturen.844 De teneur van dit rapport is, dat de bestuursrechter zich
inn te vergaande mate in bestuurlijke aangelegenheden mengt en zich te weinig terughoudendd opstelt bij een inhoudelijke beoordeling van een bestuursrechtelijk conflict. Overigenss is ten aanzien van deze aanname op overtuigende wijze kritiek geuit. 4S
FormeleFormele eisen inzake de inrichting van de procedure

Eenn ander genoemd voordeel van mediation in bestuursrechtelijke geschillen is,
datt er geen wettelijke eisen gelden voor de inrichting van die procedure. De wet
regeltt bijvoorbeeld anders dan bij rechtspraak (de artikelen 8:1 en 8:69, eerste lid,
Awb)) niet het object van het geschil. Tijdens de mediation valt dus een discussie
tee vermijden over de vragen of sprake is van een besluit en of iemand belanghebbendee is in de zin van artikel 1:2 Awb. Bovendien heeft mediation als voordeel,
datt partijen verscheidene besluiten tegelijk in de procedure kunnen inbrengen.
Hett doet er niet toe, of deze onder de reikwijdte vallen van de artikelen 6:18 en
6:199 Awb, of dat deze zich voor een voeging lenen naar regels van het bestuursprocesrecht. .
Hett feit dat voor mediation geen wettelijke eisen gelden inzake het object van het conflict
enn partijen, heeft bovendien als voordeel, dat een conflict dat betrekking heeft op verschei843..

844..
845..

Aldus Pach (2001), p. 140: het is de vraag of dergelijke indicaties zijn te ontwikkelen; zie voor
eenn beschrijving van de indicaties waarmee binnen het project van de Rechtbank Zwolle is
gewerkt:: Koeken (2000), p. 17 e.v. De betekenis van de verwijzingscriteria was bescheiden
(p.. 39); zie voor een lijst met positieve en negatieve indicaties ook 'Landelijk project mediationn naast rechtspraak' (2001), p. 10; zie voor een opsomming van indicaties ook het Handboekk Mediation, p. 71 en 72.
Vgl. Van Kemenade e.a. (1997), p. 66.
De Waard (1997); Allewijn (1997). Deze artikelen bevatten een bewerking van inleidingen die
dee auteurs hebben gegeven tijdens een symposium aan de KUB met als titel "Openbaar
bestuurr in de knel door rechtspraak?".
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denee publiekrechtelijke bevoegdheden of, dat zowel privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk
vann aard is, in zijn geheel aan een mediator valt voor te leggen.
Beoordeling:Beoordeling: conflict versus rechtsgeschil

Tijdenss een mediation wordt een conflict over het algemeen veel diepgaander en
veell breder (door partijen) getoetst dan bij rechtspraak. Dat heeft te maken met
hett feit, dat in mediation elk type conflict aan de orde kan komen (zie paragraaf
9.3.1).. Mediation gaat over het algemeen over veel meer dan een rechtsgeschil
russenn partijen. Daardoor kunnen in een mediation, afhankelijk van wat partijen
verdeeldd houdt, uiteenlopende aspecten aan de orde komen, variërend van economische,, politieke, relationele, organisatorische, emotionele tot rechtsnormatieve.
Mediationn biedt de ruimte om een conflict tussen partijen vanuit uiteenlopende
invalshoekenn te benaderen en om aan al deze aspecten op evenwichtige wijze
aandachtt te schenken.
Inn rechtspraak kan daarentegen in principe slechts een rechtsgeschil aan
dee orde worden gesteld. De rechtsnormatieve aspecten staan daarbij centraal en
dee rechter mag bij de beoordeling van het geschil niet rechtstreeks aan andere
toetsingsmaatstavenn dan rechtsnormen refereren. Als de rechter de andere hiervoorr genoemde aspecten van een geschil volledig in zijn beoordeling zou betrekkenn en aan andere maatstaven dan rechtsnormen zou toetsen, gaat hij (strikt
genomen)) zijn staatsrechtelijke taak te buiten (zie paragraaf 1.4.3).
Tijdenss een mediation vindt een exploratie plaats van belangen, wensen, behoeftenn en opties om het geschil op te lossen. Een dergelijke exploratie ligt bij rechtspraakk niet in de rede, omdat in die procedure de beoordeling van de
rechtmatigheidd van een besluit centraal staat. Zo heeft het begrip belang in de
contextt van rechtspraak een veel beperktere betekenis dan het heeft in de context
vann mediation. Belang betekent in de context van mediation immers 'alles wat
voorr partijen 'telt' (zie paragraaf 9.3.1). Dat kan ook een wijze van bejegening zijn
off een bepaalde behoefdete aan erkenning.
Bovendienn is de beoordeling van het conflict in bestuursrechtspraak ex tune
georiënteerd,, waarbij de rechter toetst of het bestuursorgaan in het verleden rechtenss juist heeft gehandeld. Mediation is daarentegen toekomstgericht
Hett bestuursprocesrecht biedt ruimte aan de rechter om naar de toekomst definitief vast te
stellenn wat de rechtspositie van de belanghebbende is (zie paragraaf 6.3). Die ruimte zou
hijj beter kunnen benutten dan hij nu veelal doet. Deze is echter gelet op de taak die de
rechterr heeft om recht te spreken nimmer groot genoeg om ook het achterliggende conflict
integraall op grond van de voormelde andere aspecten dan rechtsvragen te beoordelen. Die
anderee aspecten vormen vaak mede (zo niet overwegend) de bron van het conflict.
Dee rechter toetst over het algemeen slechts marginaal aan het evenredigheidsbeginsell (zie paragraaf 5.4.1). Bij mediation kunnen partijen daarentegen integraal
aann dat beginsel toetsen. De mediator kan door middel van het stellen van de
'juiste'' vragen op het 'juiste' moment het proces zodanig sturen, dat partijen tot
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constructieff overleg komen over de implicaties van dat beginsel In het kader van
diee procedure valt veel meer inhoud te geven aan bijvoorbeeld de regel, dat het
bestuursorgaann ter behartiging van een bepaald algemeen belang het besluit
dientt te nemen, dat voor de belanghebbende het minst belastend is. Voorts kunnenn partijen op basis van het evenredigheidsbeginsel diepgaand onderzoeken of
bestuurscompensatiee in de rede ligt en zo ja, in welke vorm deze kan plaatsvinden.. Die 'compensatie' kan ook bestaan uit het nemen van een ander soort besluit
mett betrekking tot een andere activiteit van de belanghebbende dan waarover het
geschill oorspronkelijk ging. Ook dat soort zaken toetst de rechter in het algemeen
niett of slechts marginaal.
Mediationn kan bijdragen aan een dejuridisering van relaties tussen overheden en burgers,
watt in ieder geval vanuit de hoek van de politiek positief wordt beoordeeld. 4 Dat hangt
samenn met het object van het geschil dat aan een mediation kan worden onderworpen, en
hett feit dat de procedure vooral gericht is op het vinden van een oplossing voor het conflict
naarr de toekomst. Voorts is daarvoor bepalend dat het conflict in mediation op basis van
uiteenlopendee criteria valt op te lossen.
9.66

INTEGRATIE VAN ELEMENTEN VAN MEDIATION I N

RECHTSPRAAK

9.6.11 Algemeen
Inn dit hoofdstuk staat de vraag centraal of integratie van elementen van de
mediationn in de rechtspraak kan bijdragen aan het vergroten van het conflictoplossendd vermogen van rechtspraak. Voorwaarde daarvoor is dat uitgangspunten
vann beide procedures verenigbaar zijn (zie paragraaf 9.1).
Dee conclusie is dat die integratie slechts in beperkte mate mogelijk is. Er bestaan
immerss belangrijke verschillen tussen beide procedures die zich met name manifesterenn ten aanzien van de staatsrechtelijke taak van de rechter en de formele
eisenn die gelden voor de inrichting van de rechtspraak. Bij deze formele eisen
gaatt het vooral om eisen die het object van het geschil bepalen. De kern van het
verschill is, dat in mediation elk type conflict aan de orde kan komen, in rechtspraakk daarentegen - als het erop aankomt - alleen een rechtsgeschil.
Dezee verschillen werden reeds duidelijk bij het overzicht dat is gegeven in de
vorigee paragraaf van de voordelen van mediation in vergelijking met bestuursrechtspraak.. In deze paragraaf wordt verder uitgewerkt waarom slechts in
beperktee mate een integratieve vorm van procesvoering valt te realiseren, gelet op
dezee verschillen.

846..

Kamerstukken II, 1999 - 2000, 26 360, nr. 2, p. 33 (Kabinetsstandpunt Juridisering in het
openbaarr bestuur van 21 december 1998). Vooral de bezwaarprocedure zou mogelijkheden
biedenn voor mediation.
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9.6.29.6.2 De taak van de mediator en die van de rechter
Dee mediator vervult een wezenlijk andere rol dan de rechter. Hij dient neutraal te
zijn,, in die zin, dat het niet tot zijn taak behoort om op enig moment ten aanzien
vann het conflict zelf een waardeoordeel uit te spreken. De rechter vervult ook een
neutralee rol, alleen neutraal heeft hier een geheel andere betekenis, namelijk dat
hijj onafhankelijk is ten opzichte van partijen. De mediator heeft niet tot taak om
tee adviseren over eventuele oplossingen voor het conflict of beslissingen te
nemen,, ook niet als het de beantwoording van rechtsvragen betreft. 4 7 Mediation
iss zowel wat betreft de aanvang als de beëindiging daarvan op vrijwilligheid van
partijenn gebaseerd. Bij deze procedure blijven partijen verantwoordelijk voor het
beslissenn van hun conflict, waarbij het bestuursorgaan belast blijft met het uitoefenenn van de desbetreffende publiekrechtelijke bevoegdheden. De rechter is
daarentegenn verplicht om een uitspraak te doen, zolang het beroep niet is ingetrokkenn (desiciebeginsel) (zie paragraaf 1.4.7).
Gelett op het voorafgaande is het in ieder geval onwenselijk, dat de rechter tijdens
eenn procedure de rol van mediator op zich neemt. Deze twee functies zijn niet te
verenigenn in één procedure. Hij kan in rechtspraak niet tevens als mediator
optreden. 848 8
Well is het aanvaardbaar, dat een rechter naast die functie in andere zaken de functie van
mediatorr uitoefent, zoals bijvoorbeeld het geval is in het mediation-project bij de Rechtbankk Zwolle.849 Hij kan dan echter niet in een zaak rechtspreken ten aanzien waarvan hij
eerderr als mediator is opgetreden. De rechter/mediation behoort bovendien bij voorkeur
alleenn te bemiddelen in zaken die van andere rechters afkomstig zijn. Van belang is dat
voorr partijen volstrekt duidelijk blijft welke rol de persoon in kwestie vervult en dat zij in
dee rechtszaal niet onder druk worden gezet om door middel van een mediation hun
geschill op te lossen. Met het vrijwillige karakter van mediation verdraagt zich niet, dat een
rechterr partijen 'dringend adviseert' om een mediation te beproeven, laat staan dat hij aanbiedtt om het conflict zelf'desgewensf te bemiddelen.
9.6.39.6.3 Inlichtingen- en verzoeningscomparitie
Algemeen Algemeen
Dee rechter behoort dus niet tevens als mediator op te treden in dezelfde zaak. Wel
heeftt hij eventueel de mogelijkheid om partijen door middel van een verzoeningscomparitiee te stimuleren om een compromis te sluiten. Daarbij zou hij
techniekenn kunnen toepassen die aan de mediation zijn ontleend om partijen tot
elkaarr te brengen.
Alss deze verzoeningspoging niet lukt, dient hij echter uiteindelijk de knoop door
tee hakken en te bepalen of het in rechte bestreden besluit onrechtmatig is.
847..
848..
849..

Hij mag alleen zijn oordeel geven als die vragen de mediation-procedure zelf betreffen.
Von Brucken Fock (19%).
Beschreven in Koeken & Van Manen (1998).
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Partijenn weten dit en zullen in geval van een verzoeningscomparitie altijd met dit
aspectt rekening houden. Daarom zal een exploratie van belangen, wensen en
behoeftenn van partijen en van opties om het conflict op te lossen zoals deze tijdenss een mediation plaatsvindt, niet op een vergelijkbare wijze tijdens de rechtspraakk toepassing kunnen vinden. Welke vraag- en luistertechnieken de
bestuursrechterr ook inzet om het achterliggende conflict te exploreren, deze zullenn niet zo werken als tijdens een mediation.
'Reformatio'Reformatio in peius'

Hett is denkbaar dat het resultaat van een succesvolle schikkingscomparitie waarbijj de rechter op interactieve wijze 'communiceert met partijen', leidt tot het aanpassenn van het bestreden besluit op punten die niet door eiser in rechte zijn
bestreden,, en zelfs dat dit ten aanzien van bepaalde onderdelen van het besluit
tenn nadele van de belanghebbende plaatsvindt. Schikken bestaat immers voor een
groott deel uit het voeren van onderhandelingen, waarvan het geven en nemen
doorr partijen een onderdeel kan zijn. Eiser aanvaardt bijvoorbeeld dat het
bestuursorgaann (nieuwe) nadelige vergunningsvoorschriften vaststelt in ruil voor
concessiess van het bestuursorgaan ten aanzien van de in rechte bestreden onderdelenn van de vergunningverlening. Gelet op de belangrijke positie van derdebelanghebbendenn bij dit soort geschillen zal het veelal nodig zijn om hen bij de
mediationn te betrekken. Het is immers niet is uitgesloten dat eiser dan bereid
blijktt om deze derde-belanghebbenden op bepaalde punten tegemoet te komen,
diee niet tot (een gedeeltelijke) vernietiging van het in rechte besluit hadden
kunnenn leiden.
Zo'nn soort compromis valt op grond van de autonomie van de belanghebbendee (zie paragraaf 3.1.2) te rechtvaardigen. Voorwaarde daarvoor is dat deze
belanghebbendee instemt met het feit, dat het bestuursorgaan het in rechte bestredenn besluit op onderdelen ten nadele van hem aanpast. Het bestuursorgaan dient
daarbijj bovendien binnen de grenzen van zijn bevoegdheid te blijven (zie paragraaff 8.3.4). Men zou kunnen zeggen dat dan in feite sprake is van een reformatioo in peius.
Medewerkingg door de rechter aan een (gedeeltelijke) reformatio in peius lijkt echterr op gespannen voet te staan met essentialia van het bestuursprocesrecht. Hij
zouu daarmee in feite treden buiten de grenzen van het geschil, zoals dat aan hem
iss voorgelegd. Tegen de desbetreffende onderdelen van het besluit zal de belanghebbendee immers veelal geen beroep hebben ingesteld. Een reformatio in peius
verdraagtt zich voorts niet met de rechtsbeschermingfunctie van het bestuursprocesrechtt (zie paragraaf 3.2).
Indienn de belanghebbende buiten de procedure om concessies doet, ligt dit anders. Als
eiserr instemt met het uiteindelijke resultaat en voor zijn concessie iets terugkrijgt, is het in
principee aanvaardbaar, dat hij er op een bepaald punt op achteruit gaat, mits het bestuursorgaann daarbij binnen de grenzen van zijn bevoegdheid blijft. Wat wel en niet mag, wordt
inn dit geval bepaald door de regels die gelden met betrekking tot (het totstandkomen) van
eenn bevoegdhedenovereenkomst.
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RechtspraakRechtspraak versus mediation

Inherentt aan rechtspraak is dat de rechter slechts conflicten kan beslechten door
vastt te stellen of het besluit rechtmatig is. Vanwege dit aspect heeft rechtspraak
vaakk een zwart-witkarakter. Een dergelijke benadering van een conflict dwingt
partijenn om standpunten in te nemen en deze te formuleren in termen van rechtenss 'juist' of 'onjuist*. De rechter beoordeelt vervolgens wie van de partijen het
rechtenss bij het juiste eind heeft. Rechtspraak heeft daarmee een alles-of-nietskarakterr en is uit dien hoofde vooral op het verleden gericht
Eenn vorm van procesvoering waarin elementen van de mediation zijn geïntegreerd,, is daarentegen veel meer gericht op het doorbreken van deze standpunten
enn op het zoeken naar wat achter die standpunten schuilgaat en partijen verdeeld
houdt.. Conflictbeslechting waarbij gestreefd wordt om zoveel mogelijk recht te
doenn aan belangen van alle partijen vraagt een genuanceerde aanpak.
Dezee twee methoden van procesvoering zijn veelal lastig te combineren. Tijdens
dee verzoeningscomparitie kan bijvoorbeeld, dankzij het feit dat de rechter allerlei
mediation-techniekenn toepast, tussen partijen een 'herformulering' van het conflictflict plaatsvinden. In de eerste plaats kan blijken dat er achter het rechtsgeschil
eenn ander geschil schuilgaat, het 'ware', dat overwegend door andere aspecten
dann rechtsnormatieve wordt beheerst (zie paragrafen 9.3.1 en 9.5.2).
Bovendienn is het mogelijk, dat dan blijkt dat het conflict zich in feite
afspeeltt tussen verscheidene belanghebbenden en niet zozeer tussen het
bestuursorgaann en eiser. Het bestuursorgaan staat tussen deze belanghebbenden
inn en fungeert min of meer als scheidsrechter met de wettelijke voorschriften in
dee hand. Dat soort situaties komen bijvoorbeeld geregeld voor bij (kleinschalige)
conflictenn over bouwvergunningen en vrijstellingen van bestemmingsplannen.
Eenn rechter die zich concentreert op een achterliggend conflict tussen het
bestuursorgaann en de belanghebbende of tussen belanghebbenden onderling,
treedtt buiten zijn eigenlijke taak en niet zonder risico's. Hij mag in zijn uitspraak
uiteindelijkk geen oordeel vellen over het achterliggende conflict. Door zich daar
(uitgebeid)) in te verdiepen kan hij in een ongemakkelijke positie komen te verkeren.. Stel dat de rechter tijdens de schikkingscomparitie een oordeel geeft over het
conflictt tussen belanghebbenden door bijvoorbeeld alle belangen die partijen
(niet)) verdeeld houden in kaart te brengen en dat deze comparitie uiteindelijk
geenn succes heeft. De rechter mag vervolgens bij zijn uitspraak geen oordeel vellenn over dat achterliggende conflict, maar dient zich te beperken tot de beoordelingg van de vraag of het in rechte bestreden besluit rechtmatig is. Door deze gang
vann zaken kan de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter op losse
schroevenn komen te staan. Bovendien valt aan partijen niet altijd uit te leggen
waaromm een rechter zich eerst intensief mengt in het achterliggende conflict, om
daarr vervolgens in een uitspraak aan voorbij te gaan als partijen er samen niet uitkomen. .
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OverigeOverige haken en ogen

Eenn vraag van andere orde is of de rechter vervolgens actief zijn medewerking
magg verlenen aan een schikking contra legem door overeenkomstig dat compromiss in de zaak te voorzien. Een van zijn functies is immers toezicht houden op de
juistee toepassing van het recht, zij het dat deze functie naar de heersende leer niet
dee primaire functie vormt van bestuursrechtspraak (zie paragraaf 1.2). Deze wijze
vann in de zaak voorzien lijkt zich slecht te verdragen met die toezichtfunctie.
Dee rechter hoeft zich ook niet op grond van de rechtsbeschermingfunctie geroepenn te voelen om aan deze schikking zijn medewerking te verlenen. Bij die functiee staat immers voorop vast te stellen welke rechten aan een belanghebbende
toekomen.. Conflictbeslechting is daarvan (veronderstellende wijze) een gevolg.
Conflictbeslechtingg vormt echter geen doel op zich van rechtspraak.
Mediation-techniekenMediation-technieken toegepast ten behoeve van de bewijsvoering

Ietss anders is dat de rechter met behulp van aan de mediation ontleende techniekenn meer informatie boven tafel kan krijgen op basis waarvan hij tot een definitievee beslechting van het rechtsgeschil kan komen, of het bestuursorgaan zover
kann krijgen om duidelijkheid te verschaffen over zijn beleid of om beleidskeuzen
tee maken. Aan het toepassen van die technieken komt dan slechts een bescheiden
roll toe, in die zin dat zij dan dienen om het ontbrekende bewijs alsnog op te tafel
tee krijgen of om de zogeheten 'Ermessenreduzierung auf Null' te bereiken.
Hett inzetten van die technieken kan dan als voordeel hebben, dat bestuursrechtspraakk in ieder geval beter aan zijn functie tot het bieden van rechtsbescherming
voldoet.. Van het beter oplossen van conflicten hoeft daarentegen geen sprake te
zijn.. Een conflict is immers veelal niet hetzelfde als een rechtsgeschil (zie paragraaff 9.3.2).
Alss de rechter aan mediation ontleende technieken toepast, behoort daarbij wel
voorr partijen duidelijk te blijven met het oog waarop de rechter die informatie
vraagt:: uiteindelijk is dat om te beoordelen wat rechtens geldt.
9.77

PRAKTISCHE BEPERKINGEN

Afgezienn van de voormelde normatieve hobbels, bestaat er ook een belangrijke
praktischh obstakel, namelijk de overbelasting van de rechter, die met te weinig
(ondersteunend)) personeel kampt.
Dee voormelde beschrijving van mediation maakt duidelijk, dat bij deze wijze van
conflictoplossingg het zwaartepunt ligt op een mondelinge behandeling van het
conflict,, die vele uren in beslag kan nemen. Een mediation duurt gemiddeld
ongeveerr acht uur, verdeeld over een aantal bijeenkomsten. 5 ° De organisatie en
dee werkwijze van de rechter zijn niet gericht op materiële conflictoplossing.
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Dee voorlopige voorziening wordt soms wel gebruikt om tot een materiële oplossing van
hett conflict te komen. Voorts zullen verschillen bestaan al naar gelang het type geschil,
waarbijj het kan uitmaken of een rechter een geschil over een publiek-private samenwerkingg moet beoordelen, waarbij vele partijen zijn betrokken of dat hij een groot aantal
vreemdelingenzakenn op één dag ter terechtzitting krijgt. Voorts kunnen verschillen optredenn per rechtbank en zelfs per kamer binnen een rechtbank.
Hett scheppen van ruimte voor een dergelijke behandeling van geschillen zal
zekerr in het begin tot een extra belasting van de reeds nu al zwaarbelaste rechter
leiden. .
Dezee constatering is gebaseerd op het volgende. De voorbereiding van een zaak ligt tot vlak
voorr de terechtzitting vaak grotendeels bij het ondersteunend personeel, dat gericht is op
hethet verwerken van zoveel mogelijk dossiers, werkt met standaardoverwegingen en veelal
bureaucratischh functioneert. Het contact met partijen loopt vaak via de griffie, beperkt zich
tott het informeren over het verloop van de procedure en is, als het de inhoudelijke kant
vann de procedure betreft, slechts gericht op het opvragen van informatie. Er is in principe
éénn zitting gepland voor een zaak, waarvoor een bepaalde hoeveelheid tijd wordt uitgetrokken,, drie kwartier, een uur en soms minder, soms meer. 5I
Dee organisatie is veelal overwegend gericht op het boven tafel krijgen van voldoende informatiee om te beoordelen of het in rechte bestreden besluit onrechtmatig is. Het is zelfs niet
nodigg dat alle argumenten van partijen daarbij uitvoerig worden doorgelicht. Een enkel
steekhoudendd argument ter onderbouwing van het oordeel dat een besluit onrechtmatig
is,, kan voldoende zijn.
Inn de jurisprudentie valt overigens ook een tegenovergestelde tendens te bespeuren, die
inhoudtt dat een rechter die niet op grond van materiële gronden vernietigt, zou behoren
aann te geven waarom hij volstaat met een vernietiging op formele gronden. 52 Uit oogpunt
vann conflictbeslechting valt die laatstgenoemde tendens toe te juichen. Uit oogpunt van de
werkbelastingg van de rechter wellicht niet. De vraag is of die laatstgenoemde jurisprudentiee (blijvend)richtinggevendis (zie paragraaf 1.4.7).
Hett lijkt niet al te gewaagd om te veronderstellen, dat als de rechter de comparitie
will inzetten om partijen in de gelegenheid te stellen gezamenlijk hun conflict op
tee lossen, hij bij het plannen van de procedure rekening dient te houden met
verscheidenee zittingen of één lange zitting voor de mondelinge behandeling daarvan. .
Dezee aanpak noodzaakt de rechter bovendien om bepaalde zaken van het
beginn af aan intensiever te volgen dan hij nu vaak doet. Binnengekomen zaken
dienenn gescreend te worden op basis van de vraag of zij in aanmerking komen
voorr deze moderne vorm van procesvoering. Voorts kan het nodig blijken om een
aantall zittingen na elkaar te plannen. Extra inzet van de organisatie om de voortgangg van het proces te bewaken is dan nodig. Zo zal intensiever contact nodig
zijnn met partijen om tijdige aanlevering van de aanvullende gegevens en besluit850..
851..
852..

Verwey & Dullaert (1999), p. 316; Landelijk project mediation naast rechtspraak (2001), p. 22.
Koster (1998) geeft van de werkwijze van de rechter een schematisch overzicht (p. 202).
Allewijn (1998), p. 294.
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vormingg te bevorderen. De prioriteitstelling van materiële conflictbeslechting in
dee rechtspraak betekent bovendien een extra werkbelasting, alleen al vanwege het
feitt dat deze een cultuuromslag binnen de organisatie vergt.
Eenn indicatie van het tijdsbeslag dat een interactieve vorm van rechtspraak op de organisatietie zou kunnen leggen, is dat een mediation vaak gemiddeld ten minste een aantal uren
duurt.. Voor een zitting waarbij de rechter poogt om het werkelijke conflict en de (tegenstrijdige)) belangen van partijen boven water te krijgen, zal hij dus ruim tijd moeten uittrekken.. Die lijkt te ontbreken. Anderzijds valt daarentegen tijdwinst te boeken, omdat een
dergelijkee zitting slechts een globale bestudering van het dossier vergt en ertoe kan leiden,
datt het beroep wordt ingetrokken. Tijdwinst valt ook te boeken, doordat de rechter geen
uitspraakk meer hoeft te schrijven. Ook als de integratieve procesvoering niet tot verzoeningg leidt, valt tijdwinst te boeken doordat tijdens de 'verzoeningscomparitie' veel relevantee informatie beschikbaar komt.
9.88

T E N SLOTTE

InIn dit hoofdstuk stond de vraag centraal of het conflictoplossend vermogen van
rechtspraakk valt te vergroten door het integreren van bepaalde elementen van
mediationn in de rechtspraak om de communicatie tussen het bestuursorgaan en
dee belanghebbende onderling en tussen partijen en de rechter te optimaliseren
mett als doel definitieve geschilbeslechting te realiseren. De rechter zou daarbij
techniekenn kunnen toepassen die aan de mediation zijn ontleend. De achterliggendee gedachte daarvan is, dat deze vorm van procesvoering beter aan de
behoeftee van rechtzoekenden beantwoordt (zie paragraaf 1.1.1) dan de traditionele
vormm van rechtspraak.
Hett is echter gebleken, dat mediation en rechtspraak wezenlijk verschillende
functiess hebben. Rechtspraak kan niet beantwoorden aan belangrijke principes
diee voor mediation gelden. Die principes zijn vrijwilligheid (in al zijn onderdelen),, vertrouwelijkheid en neutraliteit van de mediator. Reeds gelet daarop lijkt
hett buitengewoon lastig om een integratieve vorm van procesvoering te realiserenn in rechtspraak met als doel het conflictoplossend vermogen van rechtspraak
tee vergroten.
Voortss is van belang dat de principes en codes van mediation bepalend zijn voor het effect
vann mediation-technieken. Die principes vormen het kader waarbinnen effectief een conflictflict valt op te lossen. In een andere context hebben die technieken waarschijnlijk niet dat
effect.. Anders gezegd, mediation-technieken zijn niet zonder meer over te planten naar
rechtspraak.. Hun werking is afhankelijk van de context waarin zij worden toegepast.
Eenn wezenlijk verschil tussen mediation en rechtspraak is bijvoorbeeld, dat in
mediationn elk type conflict aan de orde kan worden gesteld en dat er geen formele
eisenn gelden ten aanzien van het object van het te beoordelen geschil. Tijdens de
mediationn kan het conflict voorts worden geanalyseerd en beoordeeld op basis
vann zeer uiteenlopende criteria. In rechtspraak zal de rechter zich, als het erop
aankomt,, daarentegen dienen te beperken tot de beoordeling van een rechtsgeschilschil op basis van rechtsregels.

R I C H T I N GG MODERNE RECHTSPLEGING?

265

Voortss is van belang, dat het bieden van rechtsbescherming en het beslechten van
conflictenn twee op zichzelf staande doelen zijn die niet (volledig) samenvallen of
zelfss met elkaar op gespannen voet kunnen staan. Dat blijkt met name in relatie
tott de 'verzoeningscomparitie'. Bij het oplossen van een conflict kan een situatie
ontstaann waarin de rechter in feite de grenzen van het rechtsgeschil, zoals
bepaaldd door de artikelen 8:1 en 8:69, eerste lid, Awb, overschrijdt. Zijn onafhankelijkheidd en onpartijdigheid kunnen daarbij onder druk komen te staan. Bovendienn kan een situatie ontstaan die niet meer goed aan partijen valt uit te leggen;
eerstt mengt de rechter zich in het ware conflict tussen partijen om vervolgens te
volstaann het beslechten van (het beperktere) rechtsgeschil, als partijen niet met
behulpp van deze inmenging zelf hun conflict weten op te lossen (verzoening).
Hett motto voor de rechter die een interactieve vorm van rechtspraak overweegtt in het kader van een verzoeningscomparitie behoort te zijn: bezint eer ge
begint. .
Daarnaastt bestaan er ook praktisch gezien belangrijke verschillen tussen mediationn en rechtspraak, die te herleiden zijn tot de inrichting van beide procedures.
Kortgezegdd komt het erop neer, dat mediation overwegend uit een mondelinge
behandelingg van het geschil bestaat, die vele uren in beslag neemt Rechtspraak
iss daarentegen overwegend schriftelijk en bureaucratisch van aard. Ook daarom
lijktt het niet goed mogelijk om beide methoden te integreren.
Well kan de rechter ter bevordering van de beslechting van het rechtsgeschil aan de
mediationn ontleende technieken toepassen, bijvoorbeeld om het ontbrekende
bewijss alsnog op tafel te krijgen of om een zogeheten 'Ermessenreduzierung auf
NulTT te bereiken. Het gaat hierbij echter om een beperkte integratie van elementenn van de mediation in de rechtspraak die het vermogen om rechtsgeschillen
definitieff te beëindigen kan vergroten, maar die niet direct tot een voor rechtzoekendee meer bevredigende wijze van conflictoplossing hoeft te leiden.
Eenn systeem waarbij mediation naast en gescheiden van rechtspraak plaatsvindt,
verdient,, gelet op de voormelde evaluatie, de voorkeur boven een integratie van
aspectenn daarvan in de rechtspraak.
Alss de rechter van mening is, dat het zoeken naar een compromis tussen partijen
inn een bepaald geschil mogelijk lijkt en uit oogpunt van conflictbeslechting wenselijkk is, verdient het de voorkeur dat hij partijen naar de onderhandelingstafel
verwijst.. Het is daarentegen minder gewenst dat hij zelf partijen tot elkaar tracht
tee brengen. Hij kan partijen 'helperf door reeds op dat moment al een voorlopig
rechtsoordeell te geven met betrekking tot bepaalde aspecten van het geschil.
Alss hij partijen verwijst, kan hij hen op de mogelijkheid van mediation
attenderen.. Daartoe kan hij de comparitie inzetten 53 om na te gaan of het conflictt voor een mediation in aanmerking komt en om partijen over deze mogelijk853..

Daarentegen: Landelijk project mediation naast rechtspraak (2001), p. 9: "In het bestuursrechtt is de meest effectieve methode het doorverwijzen na een screening van het dossier
gevolgdd door een schriftelijke en/of telefonische uitnodiging voor de mediation."
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heidd voor te lichten. Deze praktijk vindt toepassing in het project bij de
Rechtbankk Zwolle. 54 Het is vervolgens aan partijen om te beslissen of zij dat willen. .
Gelett op de voordelen van mediation is het wenselijk, dat verder wordt onderzochtt welke verwijzingsfunctie de rechter kan vervullen.
Dee taak van de rechter is hierbij overigens bescheiden. Het is vooral aan advocaten,, andere rechtshulpverleners en bestuurders om na te gaan of een conflict wel
doorr rechtspraak effectief valt op te lossen en of een andere benadering daarvan
niett de voorkeur verdient. Het aanwenden van een rechtsmiddel kan daarbij
zonodigg zekerheidshalve geschieden en eventueel als een pressiemiddel. Dat voor
dee advocaat in het kader van mediation een taak is weggelegd, beoogt het volgendee citaat te illustreren. Dat citaat is ontleend aan de verslaglegging van de
ervaringenn die zijn opgedaan bij de vijf mediation-projecten bij de rechtbanken:
"Dee ervaring heeft echter inmiddels geleerd dat advocaten vóór en tijdens de mediationn een belangrijke rol kunnen spelen als coach en adviseur en dat hun aanwezigheidd een positieve invloed heeft op het verloop van de mediation. Vooraf, om de
verwijzingg naar een mogelijke mediation goed door te spreken en te wijzen op de
alternatieven.. Tijdens, door de concept-overeenkomst met de cliënt te bespreken en
uitt te leggen. De aanwezigheid van de advocaat kan tevens behulpzaam zijn bij het
opheffenn van de machtsongelijkheid tussen partijen. 55

854..
855..

Zie voor dat project par. 9.2.2.
Landelijk project mediation naast rechtspraak (2001), p. 14.
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10.11

INLEIDING

10.1.11 De behoefte van rechtzoekenden

Dee behoefte van de rechtzoekende aan een snelle, efficiënte en effectieve (definitieve)) conflictbeslechting vormde het uitgangspunt voor mijn onderzoek (zie
paragraaff 1.1.1). Een uitspraak van de rechter behoort met het oog daarop duidelijkk en zo volledig mogelijk vast te stellen wat zijn rechten en plichten zijn jegens
hett desbetreffende bestuursorgaan.
Dee legitimatie voor dit uitgangspunt werd in de eerste plaats gevonden in wat de wetgever
mett de vernieuwing van het bestuursprocesrecht heeft beoogd. Ook recente rapporten over
dee rechtspraak die mede bestemd zijn voor de politieke besluitvorming, ondersteunen het
strevenn naar efficiënte en definitieve geschillenbeslechting.
Hett blijkt dat bestuursrechtspraak heden niet altijd in de voormelde behoefte
voorziet,, wat aan de hand van voorbeelden in hoofdstuk 1 is geïllustreerd (zie
paragraaff 1.1.3).
Inn de eerste plaats blijkt de competentieafbakening van de bestuursrechter niet altijd
logischh en consistent te zijn, tenminste voor zover men deze beoordeelt vanuit de positie
vann de rechtzoekende. Voorts bleek, dat bestuursrechtspraak niet altijd tot een definitieve
beslechtingg van het rechtsgeschil leidt. Rechtspraak lijkt bovendien soms haar doel van het
biedenn van rechtsbescherming voorbij te schieten, omdat daarin een vernietiging van
besluitenn mogelijk is wegens schending van regels die niet dienen ter bescherming van
hett belang van eiser. Een ander knelpunt is, dat de rechter in principe het rechtsgeschil
slechtss ex tune toetst, terwijl een rechtsbetrekking tussen partijen intussen veranderd kan
zijn.. Procedures duren bovendien geregeld lang, te lang. Voorts is een knelpunt, dat de
toepassingg van de leer van de formele rechtskracht een inefficiënte inzet van rechtsmiddelenn in de hand werkt daar waar de belanghebbende gedwongen is een bestuursrechtelijke
voorzieningg te vragen uitsluitend omdat hij anders de door hem geleden schade niet vergoedd kan krijgen. Ten slotte noem ik de kwestie, dat de rechtzoekende het veelal als een
nadeell ervaart, dat de rechter zijn belangen terughoudend beoordeelt. Bestuursrechtspraakk biedt bepaald niet altijd een echte oplossing van het 'ware' conflict.
10.1.22 Doelstelling van de analyse van de bestuursrechtspraak
Dee analyse van de bestuursrechtspraak in dit boek diende om na te gaan of deze
valtt te verbeteren wat betreft snelheid, efficiëntie, effectiviteit en rechtszekerheid.
Voortss is nagegaan of het conflictoplossend vermogen van de rechtspraak valt te
vergroten.. Daartoe is per onderwerp steeds eerst een toetsingskader geformuleerd.. Daarna volgde per onderwerp een omschrijving van de huidige stand van
zaken.. Op basis daarvan heb ik vervolgens bekeken in hoeverre de inrichting van
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dee bestuursrechtspraak aanpassing behoeft en of daarvoor een wetswijziging
nodigg is.
Ditt laatste hoofdstuk bevat per onderwerp een samenvatting van het toetsingskaderr en van de huidige stand van zaken. Daarna volgt een aantal aanbevelingen.
10.7.33 Opzet en toetsingskader
Bijj de analyse van de rechtspraak heb ik zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij
hett geldende bestuursprocesrecht met de rechtsbeschermingfunctie als primair
referentiepunt.. De vernieuwingen die Hoofdstuk 8 van de Awb heeft gebracht,
diendenn bij die analyse als aanknopingspunten. Deze hadden immers vooral ten
doell de rechtsbeschermingfunctie van bestuursrechtspraak te versterken en definitievee conflictbeslechting te bevorderen; zaken waaraan de rechtzoekende veelal
behoeftee heeft. Die functie en deze vernieuwingen zijn beschreven in de paragrafenn 1.2 en 1.3.
Hett gaat met name om het invoeren van: het besluitbegrip ter afbakening van de competentiee van de bestuursrechter, de artikelen 6:18 en 6:19 Awb, de comparitie, artikel 8:69
Awbb en de bevoegdheid van de rechter om in de zaak te voorzien.856 Voorts is van belang
datt per 1 januari 1994 de toetsingsgronden in het geschreven procesrecht zijn komen te
vervallen. .
Rechtsbeschermingg is gericht op het bindend vaststellen van de rechten en plichtenn die een belanghebbende en een bestuursorgaan jegens elkaar hebben (het
bindendd vaststellen van hun rechtsbetrekking), alsmede op het naleven daarvan.
Alss een rode draad loopt door dit boek de beoordeling of de huidige inrichting
vann de bestuursrechtspraak aan die functie beantwoordt.
Inn paragraaf 1.4 is het toetsingskader verder uitgewerkt. Enerzijds gelden er randvoorwaardenn die de modernisering voor het bestuursprocesrecht wenselijk
maken,, zoals snelheid, efficiëntie en effectiviteit. Het gaat hierbij echter om
'zachte'' voorwaarden, richtsnoeren, in die zin dat op het negeren daarvan meestal
geenn sanctie staat. Daarnaast gelden juridische randvoorwaarden, die als 'harde
voorwaarden'' zijn te kwalificeren, zoals onafhankelijkheid, onpartijdigheid,
rechtszekerheidd en 'geen belang geen actie'. De harde en zachte voorwaarden zijn
somss goed verenigbaar. Zo gaan rechtszekerheid en effectiviteit vaak hand in
hand.. Anderzijds blijken effectiviteit, althans in de betekenis van het daadwerkelijkk oplossen van conflicten en harde randvoorwaarden, zoals onafhankelijkheid
enn onpartijdigheid, deels onverenigbaar (zie daarvoor ook hoofdstuk 9).
Ditt spanningsveld maakt, zoals hierna nog nader aan de orde wordt
gesteld,, dat het conflictoplossend vermogen van rechtspraak slechts in beperkte
matee valt te vergroten.
856..

Sommige bestuursrechters beschikten reeds vóór 1 januari 1994 over die bevoegdheid, onder
anderee de ambtenarenrechter en de belastingrechter.
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Dee mogelijkheden tot de modernisering van rechtspraak zijn eerst onderzocht in
relatiee tot de toegang tot de bestuursrechter (de hoofdstukken 2, 3 en 4).
10.22

D E COMPETENTIE VAN DE BESTUURSRECHTER

10.2.110.2.1 Uitgangspunt

Inn principe behoren alle bestuursrechtelijke geschillen onder de competentie van
dee bestuursrechter te vallen, tenzij eiser in een bepaald geval geen belang heeft
bijbij zijn actie (zie paragrafen 1.4.6 en 2.1.1). De wetgever heeft er immers voor
gekozen,, dat bestuursrechtspraak primair dient om aan belanghebbenden rechtsbeschermingg te bieden. Daarmee is in overeenstemming, dat een belanghebbendee elk geschil over rechten en plichten die hij en een bestuursorgaan jegens
elkaarr hebben aan de bestuursrechter behoort te kunnen voorleggen.
Daarr komt nog bij, dat een zodanige competentieafbakening tot een duidelijkerr en logischer competentieafbakening leidt dan de bestaande (zie paragraaf
2.1.1). .

Eenn heldere en logische competentieafbakening ontbreekt nu bijvoorbeeld in relatie tot de
zogehetenn bestuurlijke oordelen, in het bijzonder het zuivere schadebesluit, en in relatie
tott (andere) feitelijke handelingen van bestuursorganen.
10.2.210.2.2 Bestuursrechtelijke geschillen
Vann een bestuursrechtelijk geschil is sprake, als de belanghebbende meent recht
tee hebben op een bepaald nalaten of handelen van het desbetreffende bestuursorgaan,, maar het bestuursorgaan daartoe niet overgaat. Dat nalaten of handelen
kann bestaan uitt het verrichten van een rechtshandeling of een feitelijke handeling
(ziee paragraaf 2.2). Kenmerkend voor een bestuursrechtelijk geschil is, dat het tot
onderwerpp heeft het uitoefenen van een publiekrechtelijke bevoegdheid of van
eenn specifieke publiekrechtelijke taak door een bestuursorgaan (zie paragraaf
2.2.3).. Deze definitie vindt haar grondslag in het specialiteitsbeginsel. Dat beginsell brengt in essentie het onderscheid tussen het privaatrecht en het bestuursrechtt tot uitdrukking.
Eenn publiekrechtelijke bevoegdheid is een exclusieve bevoegdheid (zie paragraaf 2.2.3).
Diee exclusiviteit komt in twee zaken tot uitdrukking: de bevoegdheid komt altijd aan een
bepaaldbepaald bestuursorgaan toe en niet aan een ieder of aan elk bestuursorgaan. Voorts heeft
diee bevoegdheid een doelgebonden karakter, in die zin dat het bestuursorgaan deze in
principee slechts met het oog op een bepaald nader gespecificeerd algemeen belang mag
uitoefenen.. Die afbakening bepaalt in belangrijke mate de onderhandelingsruimte van het
bestuursorgaan,, wat vooral voor mediation en bevoegdhedenovereenkomsten in het
bestuursrechtt een belangrijk punt is (zie daarover met name hoofdstuk 9).
Publiekrechtelijkee bevoegdheden zijn te onderscheiden in primaire en secundairee bevoegdheden (zie paragraaf 2.2.3). De primaire bevoegdheden dienen op
grondd van het legaliteitsbeginsel in principe bij of krachtens een wettelijk voor-
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schriftt aan een bestuursorgaan te zijn toegekend. Die eis geldt niet voor de secundairee bevoegdheden. Daarvoor geldt dat deze herleidbaar dienen te zijn tot een
primairee publiekrechtelijke bevoegdheid. Conflicten over primaire en secundaire
publiekrechtelijkee bevoegdheden behoren onder de competentie van de bestuursrechterr te vallen, mits is voldaan aan de randvoorwaarde 'geen belang geen actie'
(ziee paragraaf 2.2.3). D a t betekent dat ook conflicten over bijvoorbeeld de totstandkomingg van een bevoegdhedenovereenkomst of een publiekrechtelijke toezeggingg onder zijn competentie behoren te vallen.
Naderee analyse leert echter, dat in de praktijk in die gevallen niet gauw behoefte zal
bestaann aan beroep op de bestuursrechter, of dat de rechter daarvan geen kennis kan
nemen,, wegens gebrek aan voldoende belang voor de eiser (zie paragrafen 2.3.4 en 2.3.5).
10.2.310.2.3 De bestaande competentie
Dee praktijk van de rechtspraak blijkt uiteindelijk grotendeels met het voormelde
uitgangspuntt in overeenstemming te zijn. Bijna alle bestuursrechtelijke geschillenn zijn immers wel op een of andere manier onder de competentie van de
bestuursrechterr te brengen, tenzij het desbetreffende geschil is uitgezonderd op
basiss van de artikelen 8:2 Awb en volgende (zie paragraaf 2.3.1). Dit is het geval
dankzijj de zeer extensieve interpretatie van het besluitbegrip in de jurisprudentie,, die bijvoorbeeld heeft plaatsgevonden in relatie tot het bestuurlijk oordeel (zie
paragraaff 2.3.2).
Slechtss een kleine (rest)categorie van gevallen wordt heden, ten onrechte, niet tot
dee competentie van de bestuursrechter gerekend. Het gaat om bestuursrechtelijkee conflicten die zich vooral afspelen op het terrein van de overheidsaansprakelijkheidd en de bestuursrechtelijke handhaving. De uitzondering daarvan valt uit
oogpuntt van rechtsbescherming en een logische en consistente competentieafbakeningg niet te rechtvaardigen (zie paragraaf 2.4.1).
Dee extensieve interpretatie van het besluitbegrip is echter ten koste gegaan van
eenn heldere omschrijving van het begrip 'rechtshandeling' en van het begrip
'publiekrechtelijkee bevoegdheid'. Dit probleem manifesteert zich met name met
betrekkingg tot bestuurlijke oordelen die de rechter als besluit aanmerkt als hij
'vindt'' dat de rechtzoekende daartegen in beroep moet kunnen gaan. Vaak is dat
niett het geval, soms wel.
Wenselijkk is, dat bestuurlijke oordelen die uit oogpunt van rechtszekerheid voor belanghebbendenn van groot belang zijn, onder de competentie van de bestuursrechter vallen.
Onjuistt is het echter om deze bestuurlijke oordelen met het oog op dat doel als een rechtshandelingg te kwalificeren, omdat zij niet op rechtsgevolg gericht zijn. Ook het begrip
'rechtsvaststellendd besluit' dat in de literatuur wordt genoemd, biedt geen goede aanknopingspuntenn om tot een logische en consistente afbakening te komen van de competentie
vann de bestuursrechter (zie paragraaf 2.3.2).
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Dee wenselijkheid dat de bestuursrechter van conflicten over bestuurlijke oordelen kennisneemt,, impliceert echter niet, dat een belanghebbende tegen elk bestuurlijk oordeel direct
inn beroep kan gaan bij de rechter. Meestal volstaat de mogelijkheid van indirect beroep (zie
paragraaff 2.3.2). De randvoorwaarde 'geen belang geen actie' bepaalt hier wanneer wel en
wanneerr geen direct beroep behoort open te staan.
10.33

OBJECT VAN HET GESCHIL (VERVOLG)

10.3.11 Algemeen
Hett object van het door de rechter te beslissen geschil wordt primair bepaald door
hett petitum van eiser (tegen welke onderdelen van het besluit hij beroep heeft
ingesteld)) en zijn grieven. Bovendien kan het bestuursorgaan de omvang van dat
geschill beïnvloeden door het in rechte bestreden besluit te wijzigen of in te trekkenn (3.1.1).
Dee uitspraak van de rechter mag er niet toe leiden, dat eiser in een nadeliger positiee komt te verkeren dan waarin hij zich bevond voordat hij in beroep ging. Dit
magg alleen gebeuren als ook andere belanghebbenden, met tegengestelde belangen,, beroep hebben ingesteld tegen het desbetreffende besluit. Een reformatio in
peiuss staat op gespannen voet met de rechtsbesdienmngfunctie (zie paragraaf
3.2.2). .
10.3.210.3.2 Grievensteisel
Bijj het invoeren van het nieuwe bestuursprocesrecht had de wetgever een gematigdd grievensteisel voor ogen (zie paragraaf 3.3). Het grievensteisel houdt kortgezegdd in, dat de rechter op grondslag van de door eiser aangevoerde bezwaren
uitspraakk dient te doen.
Datt stelsel valt te legitimeren op grond van het autonomiebeginsel. Volgens dat
beginsell bepaalt eiser of er wordt geprocedeerd en over welk (onderdeel van het)
besluitt (zie paragraaf 3.1.2). Dat beginsel ligt mede ten grondslag aan artikel 8:69,
eerstee lid, Awb.
Gematigdd houdt in, dat de rechter niet zonder meer mag afgaan op de in het beroepschrift
geformuleerdee grieven. Wat eiser aanvoert, behoeft een interpretatie en/of kan aanleiding
zijnn voor de rechter om door te vragen. Het lijkt redelijk dat de rechter de mate waarin hij
datt doet, mede laat afhangen van het type geschil - of het een meerpartijenconflict
betreftt - en van de hoedanigheid van eiser - of hij bijvoorbeeld een natuurlijke persoon is
diee in een afhankelijke positie van de overheid verkeert of een multinational.
OokOok aan de rechtszekerheid valt een argument te ontlenen voor de stelling, dat de
rechterr zich aan de grenzen van het geschil behoort te houden, zoals die zijn aangegevenn door de eiser.
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10.3.310.3.3 Intrekken en wijzigen van het in rechte bestreden besluit

Ingevall een bestuursorgaan tijdens de procedure zijn in rechte bestreden besluit
intrektt of wijzigt, moet de rechter op grond van de artikelen 6:18 en 6:19 Awb het
nieuwee besluit eveneens in zijn beoordeling betrekken, mits aan de hierna te
noemenn eisen is voldaan. Die bevoegdheid van de rechter bevordert efficiënte en
effectievee bestuursrechtspraak, omdat de rechter uit hoofde daarvan uitspraak
kann doen over de meest 'actuele' stand van zaken met betrekking tot de rechtspositiee van de rechtzoekende.
Voorr het toepassen van deze bepalingen geldt blijkens de jurisprudentie wel een
aantall restricties. Het in rechte bestreden besluit en het nieuwe besluit dienen
veelall betrekking te hebben op één feitencomplex en dezelfde bevoegdheidsgrondslagg te hebben (zie paragraaf 3.4.2). Ingeval het nieuwe besluit op essentiële
novaa berust, is bijvoorbeeld niet aan deze eisen voldaan.
Diee restricties impliceren dat de rechter besluiten die op één aangelegenheid betrekking
hebben,, bezien vanuit de positie van eiser niet altijd op basis van artikel 6:19 Awb in één
proceduree kan beoordelen. Voeging van zaken is dan wellicht mogelijk, mits ten aanzien
vann het nieuwe besluit de bezwaarfase is doorlopen.
Artikell 6:19 Awb is ook niet van toepassing, als het bestuursorgaan tijdens de
proceduree zijn motivering van het in rechte bestreden besluit op wezenlijke puntenn aanpast onder het in stand laten van het dictum van het besluit. De bestuursrechterr is over het algemeen niet bereid om die nieuwe motivering in zijn
beoordelingg van het geschil te betrekken.
Dezee wijziging van de motivering kan overigens voor de rechter wel reden zijn om na vernietigingg van het besluit de rechtsgevolgen daarvan in stand te laten (zie paragraaf 3.4.2).
Hett gaat hierbij grotendeels om restricties die de rechter zichzelf heeft opgelegd.
10.44

D E KRING VAN BEROEPSCERECHTICDEN

10.4.11 Algemeen

Nuu is het zo, dat een belanghebbende soms ook in beroep kan gaan tegen een
besluit,, terwijl de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn, niet mede zijn
belangg (verdisconteerd in het te beschermen algemeen belang) beogen te
beschermen.. Anders gezegd, de relativiteitsleer (de Schutznorm) vindt geen toepassingg met betrekking tot de afbakening van de kring van beroeps gerechtigden.
Uitt het oogpunt van de rechtsbeschermingfunctie zou men hierbij vraagtekenss kunnen zetten, en zou men zich kunnen afvragen of de rechtspraak niet
haarr doel voorbij schiet. Op grond van die functie wordt in de literatuur wel verdedigd,, dat het beroepsrecht alleen aan 'subjectief gerechtigden' behoort toe te
komen. .
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Ookk de actio popularis die in het ruimtelijke-ordeningsrecht en het milieurecht
bestaat,, lijkt met die rechtsbeschermingfunctie niet goed verenigbaar.
Opp basis van die rechtsbeschermingfunctie zou men zich ook kunnen afvragen of het
rechtt van beroep dat toekomt aan rechtspersonen die voor een ideëel belang opkomen
(waarden)) of aan een bestuursorgaan, gehandhaafd moet blijven (zie paragraaf 4.1).
10.4.22 Stand van zaken

Hedenn komt aan een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een
besluit,, het recht van beroep toe. Het begrip 'belang* heeft in dit verband een
materiëlee betekenis en is feitelijk bepaald (zie paragraaf 4.2.2). Men definieert
eenn belang op basis van de criteria: eigen, persoonlijk, objectief bepaalbaar, concreett en direct verband (causaal verband).
Personenn kunnen over het algemeen niet opkomen voor wat ook wel waarden worden
genoemd,, met uitzondering van rechtspersonen die het desbetreffende belang krachtens
hunn doelstelling (feitelijk) behartigen.
10.4.310.4.3 Relativiteitsleer
Wanneerr men de relativiteitsleer aan een nadere analyse onderwerpt, blijkt deze
ongeschiktt te zijn om de kring van beroepsgerechtigden adequaat af te bakenen
(ziee paragraaf 4.5.1). Een belangrijk bezwaar is, dat het begrip subjectief recht lastigg operationeel valt te maken voor het bestuursprocesrecht (paragrafen 4.4.2,
4.5.11 en 4.6), wat een voorwaarde is om deze leer goed te kunnen toepassen. Het
toepassenn van die leer zou bovendien tot een onlogische opbouw van de proceduree leiden. Dat zou er immers toe leiden, dat materieelrechtelijke vragen (zij het
wellichtt een enigszins oppervlakkige) beantwoording behoeven in relatie tot ontvankelijkheidskwesties. .
Datt de rechtspraak soms haar doel van het bieden van rechtsbescherming voorbij schiet,
heeftt echter niet zozeer te maken met de afbakening van de kring van beroepsgerechtigden,, maar veeleer met het onderwerp dat de rechter beoordeelt. Dat onderwerp is de rechtmatigheidd van het in rechte bestreden besluit Heden is in feite zelfs van secundair belang,
off het in rechte bestreden besluit een inbreuk maakt op de rechtspositie van eiser. De rechterr kan het besluit wegens onrechtmatigheid daarvan vernietigen zonder dat laatste te hebbenn vastgesteld (zie paragrafen 4.5.1 en 6.2).
10.55

D E BEOORDELING VAN HET GESCHIL

10.5.110.5.1 Formalistische benadering

Opp bepaalde punten blijkt de rechter bij de beoordeling van het geschil te formalistisch.. Die inefficiëntie manifesteert zich met name in relatie tot de leer van de
formelee rechtskracht en in relatie tot het toepassen van artikel 6:2 Awb.
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OpOp grond van de leer van de formele rechtskracht staat de rechtmatigheid van een
besluitt vast, als niet (tijdig), dat wil over het algemeen zeggen 'binnen zes weken',
daartegenn beroep is ingesteld (zie paragraaf 5.2.). Daarna valt de rechtmatigheid
vann dat besluit in principe niet meer in rechte te bestrijden, ook als dat 'slechts'
geschiedtt in het kader van een vordering tot het verkrijgen van een vergoeding
vann de schade die eiser door dat besluit heeft geleden. De leer van de formele
rechtskrachtt vindt zijn rechtvaardiging in het rechtszekerheidsbeginsel. De ratio
diee aan die leer ten grondslag ligt (de rechtszekerheid), kan echter het toepassen
daarvann in relatie tot dit type vordering niet rechtvaardigen. Die leer leidt in relatiee tot zuivere schadebesluiten tot inefficiënte rechtspraak, omdat de gelaedeerde
daardoorr genoodzaakt wordt een vordering tot vernietiging van het schadeveroorzakendee besluit in te stellen, terwijl hij daar eigenlijk niet op uit is. In relatie tot
zuiveree schadebesluiten dient deze leer dan ook geen toepassing te vinden (zie
paragraaff 5.2).
Diee leer behoort niet te gelden in geval van een zuiver schadebesluit dat betrekking heeft
opp schade die is veroorzaakt door een 'echt' onrechtmatig besluit, en ook niet in het geval
vann nadeelcompensatie waarop iemand aanspraak kan maken uit hoofde van een (ongeschreven)) rechtsbeginsel. In het laatstgenoemde geval is de schade veroorzaakt door een
besluitt dat op zichzelf genomen rechtmatig is. Het is overigens verdedigbaar dat uit de
jurisprudentiee inzake zuivere schadebesluiten valt af te leiden, dat die leer inderdaad is
losgelatenn voor zover het gaat om aansprakelijkheid van bestuursorganen wegens rechtmatigee besluiten (nadeelcompensatie). Die jurisprudentie biedt op dit moment in ieder
gevall nog onvoldoende aanknopingspunten voor de aanname dat dit ook het geval is
indienn de schade is geleden ten gevolge van een 'echt' onrechtmatig besluit.
Tenn gevolge van het verlaten van die leer zouden overheden nog gedurende jaren aansprakelijkk kunnen worden gesteld voor hun schadeveroorzakende besluiten. Mogelijk werkt
datt frustrerend voor de uitvoering van hun publieke taken. Dit nadeel rechtvaardigt echter
niett het handhaven van die leer. Een oplossing voor dat probleem behoort men veeleer in
hett materiële recht inzake overheidsaansprakelijkheid en in een verjaringstermijn te zoekenn (zie paragraaf 5.2.2).
Alss het bestuursorgaan niet (tijdig) op een aanvraag van de belanghebbende reageert,, wordt dat nalaten voor bezwaar en beroep met een besluit gelijkgesteld
(artikell 6:2 Awb). Als eiser tegen dat nalaten in beroep gaat, volstaat de rechter
echterr over het algemeen met de constatering, dat het bestuursorgaan niet tijdig
heeftt beslist en met het terugverwijzen van de zaak naar het bestuursorgaan.
Eiserr schiet daarmee niet zoveel op. Het enige voordeel hiervan is, dat de
bestuursrechterr daarbij veelal direct het bestuursorgaan de opdracht geeft om
binnenn een bepaalde termijn te beslissen onder het opleggen van een dwangsom
(ziee paragraaf 6.3.2).
10.5.210.5.2 Marginale toetsing
Dee rechter toetst een besluit inhoudelijk veelal marginaal (zie paragraaf 5.4.1).
Diee marginale toetsing vindt plaats ingeval aan het bestuursorgaan discretionaire
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bevoegdheidd toekomt met betrekking tot het in rechte bestreden besluit. De Awb
verplichtt hem niet tot die marginale toetsing.
Dee toetsingsgrond 'het willekeurverbod' (de c-grond ten tijde van de Wet-Arob) is immers
mett het invoeren van de Awb komen te vervallen (zie paragraaf 1.3.4).
Dee rechter ziet zich echter vanwege zijn staatsrechtelijke positie (zie paragrafen
1.4.33 e n 5-4-1) genoodzaakt om de redelijkheid en billijkheid van het in rechte
bestredenn besluit terughoudend te toetsen.
Uitt hoofde daarvan behoren zijn uitspraken een hoog rationeel karakter te hebben en
objectieff te zijn, wat is bereikt door de besliscriteria van de rechter te beperken tot rechtsnormen.. Voorts is essentieel dat hij onpartijdig is. De rechter behoort elke schijn van vooringenomenheidd te vermijden. Met het oog daarom behoort hij onder andere niet
activiteitenn te verrichten die in de eerste plaats tot de verantwoordelijkhedensfeer van het
bestuursorgaann vallen te rekenen, zoals het maken van politieke en beleidskeuzen. Wel
magg de rechter partijen op die verantwoordelijkheid wijzen en daarbij sturend optreden.
Datt is uit oogpunt van efficiënte en effectieve rechtspraak zelfs wenselijk.
Eenn rechtzoekende zal ten gevolge daarvan veelal ervaren, dat de rechter niet werkelijkk zijn belangen heeft beoordeeld, en dat van een beoordeling van zijn (ware)
conflictt met het bestuursorgaan nauwelijks sprake is geweest. De vraag is echter
off de verwachtingen van de rechtzoekende van de rechtspraak hier niet te hoog
zijn. .
10.66

DICTA

10.6.11 Algemeen

Inn de rechtspraak staat de beoordeling van de rechtmatigheid van het in rechte
bestredenn besluit centraal. De rechter toetst dat besluit over het algemeen ex tune.
Dee wet verplicht hem daartoe niet, doch deze beperking legt de rechter zichzelf
op,, kennelijk nog steeds vanuit de gedachte dat het vooral zijn taak is om de
rechtmatigheidd van het in rechte bestreden besluit te toetsen. Dat ligt ook in de
redee gelet op de huidige competentieafbakening. Deze is heden afgestemd op het
besluitbegrip. .
Hijj toetst dat overigens wel ex nunc ingeval hij een aanvullend dictum geeft, met name als
hijj de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand laat of in de zaak voorziet.
Opp grond van overwegingen van rechtsbescherming en van efficiënte en effectievee rechtspraak valt er overigens veel voor te zeggen, dat de rechter vaker ex
nuncc gaat toetsen dan hij heden doet (zie paragraaf 6.2).
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10.6.210.6.2 In de zaak voorzien
Dee rechter maakt in de praktijk terughoudend gebruik van zijn bevoegdheid om
inn de zaak te voorzien. Overeenkomstig de wens van de wetgever, doet de rechter
datt meestal slechts, als het bestuursorgaan ten aanzien van het opnieuw te
nemenn besluit niet (meer) over een discretionaire bevoegdheid beschikt. Die
terughoudendheidd wordt in verband gebracht met de positie die de rechter
inneemtt binnen het staatssbestel (zie paragrafen 1.4.3 en 6.3.4).
Eenn andere reden waarom de rechter vaak niet in de zaak voorziet is, dat het
bestuursorgaann niet alle relevante feiten zorgvuldig heeft onderzocht en dat alsnogg moet doen (zie paragraaf 6.3.4). De rechter rekent het over het algemeen niet
tott zijn taak om dat in plaats van het bestuursorgaan te doen. Hij zal in dat geval
dee zaak terugsturen naar het bestuursorgaan.
Gelett op de staatsrechtelijke rechtspositie van de rechter lijkt deze terughoudendheidd onontkoombaar. Uit oogpunt van efficiënte en effectieve rechtspraak valt
dezee echter te betreuren.
10.77

INSTRUMENTEN TOT HET STUREN VAN HET PROCES

Dee rechter beschikt over verscheidene instrumenten om het proces te sturen,
procedureell en materieel. In hoofdstuk 7 is een omschrijving van de belangrijkste
instrumentenn gegeven en is nagegaan hoe de rechter die instrumenten heden
hanteert. .
Sturendd optreden van de rechter kan nodig zijn om het tempo in de procedure te
houdenn en om tot een efficiënte en effectieve rechtspraak te komen. Soms valt die
houdingg te rechtvaardigen op basis van het beginsel van ongelijkheidscompensatiee of op basis van de aanspraak van een belanghebbende op actief dienstbetoon
vann de overheid.
Dee keerzijde van een actief optreden van de rechter is, dat dit een beperkingg van de autonomie van de belanghebbende impliceert.
Hett sturend optreden van de rechter behoort erop zijn gericht te zijn om zoveel
enn efficiënt mogelijk alle informatie boven tafel te krijgen die van belang is om tot
hett definitief beslechten van een rechtsgeschil te komen. Dat actief sturend optredenn is echter slechts aanvaardbaar, gelet op de staatsrechtelijke positie van de
rechterr (zie paragraaf 1.4.3), a ^ s n r ) daarbij niet zelf beleidskeuzen maakt en
onderzoekk doet dat tot de verantwoordelijkhedensfeer van het bestuursorgaan
behoort.. Voorts dient de rechter daarbij het autonomiebeginsel in acht te nemen,
watt betekent dat hij zich aan de grenzen van het petitum heeft te houden en zich
inn hoge mate behoort te laten leiden door de grieven die eiser heeft ingebracht.
Dee rechter kan het tempo in de procedure houden door in geval van een voorlopigee voorzieningprocedure, als de zaak zich ervoor leent, direct uitspraak te
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doenn in de bodemprocedure (artikel 8:86 Awb), door termijnen te stellen, en een
zaakk versneld te behandelen als daartoe aanleiding bestaat
Voortss kan de rechter het proces procedureel sturen door (eventueel op verzoek
vann één van de partijen) andere belanghebbenden die nog geen partij zijn bij het
proces,, uit te nodigen om alsnog daaraan als partij deel te nemen (artikel 8:26
Awb)) (zie paragraaf 7.3). Artikel 8:26 Awb geeft de rechter een discretionaire
bevoegdheid.. Hij dient zich bij de uitoefening daarvan in de eerste plaats te laten
leidenn door het verdedigingsbeginsel en voorts door het beginsel van de materiële
waarheidsvinding.. Het toepassen van dit instrument ligt met name in de rede, als
dee (door eiser gevraagde) uitspraak die andere belanghebbenden in hun belang
kann schaden.
Dezee uitnodiging van de rechter behoort echter niet zover te strekken dat een derde ex artikell 8:26 Awb de omvang van het geschil kan wijzigen door alsnog gronden tegen onderdelenn van het in rechte bestreden besluit in te dienen, die tot dan toe onbestreden zijn
gebleven.. Dat is onverenigbaar met het rechtszekerheidsbeginsel.
Eenn ander belangrijk instrument, dat tot op heden weinig toepassing vindt, is de
comparitiee (zie paragraaf 7.4). Deze kan de rechter inzetten ten behoeve van de
bewijsvoering,, om het bestuursorgaan in de gelegenheid te stellen om nader
onderzoekk te doen of om een nieuw besluit te nemen, om te beproeven of partijenn overeenstemming over de oplossing van hun geschil kunnen bereiken en
omm de procedure verder te plannen. Deze zaken gaan vaak hand in hand. De
rechterr kan daarnaast de comparitie benutten om partijen in de gelegenheid te
stellenn (delen van) hun geschil op te lossen door middel van alternatieve methodenn van conflictbeslechting. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan mediation.. Maar ook arbitrage zou heel wel toegepast kunnen worden met betrekking
tott een bepaald type deelgeschillen, zoals het vaststellen van de omvang van
schadee of ter kwalificatie van relevante feiten.
Nadeell daarvan is dat die andere procedures kunnen leiden tot extra kosten voor de belanghebbendee en het bestuursorgaan. Anderzijds kunnen die procedures als effect hebben, dat
hethet conflict tussen partijen sneller uit de wereld is geholpen, wat weer een kostenbesparingg kan impliceren. Overigens wordt heden een mediation, als deze plaatsvindt in het
kaderr van één van de mediation-experimenten die bij enkele rechtbanken lopen, van
staatswegee vergoed.
Materieell stuurt de rechter het proces door een beslissing te nemen over de kwestiee of eiser gedurende het proces met nieuw bewijs, nieuwe argumenten en grievenn mag komen (zie paragraaf 7.5). Dat doet hij ook als hij beslist of eiser alsnog
grievenn mag inbrengen met betrekking tot onderdelen van het besluit die daarvoorr nog niet werden bestreden. In de rechtspraak valt een tendens te bespeuren
datt de rechter ten aanzien daarvan weinig toeschietelijk is en dat hij het zogehetenn trechtermodel toepast.
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Mett betrekking tot het voorkomen van uitbreiding van het geschil valt het trechtermodell op basis van artikel 6:13 Awb te rechtvaardigen. Voor het overige
bestaann zwaarwegende bezwaren tegen het toepassen van het trechtermodel,
welkee met name zijn ontleend aan de primaire functie van bestuursrechtspraak
omm rechtsbescherming te bieden en aan de eis van fair trail.
Dee bevoegdheid van de rechter om het recht ambtshalve toe te passen dient in
relatiee tot het grievenstelsel te worden bezien (zie paragraaf 7.6). De rechter kan
tenn aanzien van de grieven het recht ambtshalve toepassen, daarbuiten ziet hij
blijkenss de jurisprudentie daarvoor minder ruimte.
Off hij rechtsgronden buiten de grieven om ambtshalve aanvult, wordt in
principee bepaald door de aard van het van toepassing zijnde recht, namelijk of dat
eenn dwingendrechtelijk karakter heeft en een zwaarwegend algemeen belang
beschermt.. Voorts is bepalend of dat geschiedt binnen dan wel buiten de grenzen
vann het petirum.
Inn het geval van een ontvankelijkheidskwestie en een bevoegdheidskwestie vult de rechter
bijvoorbeeldd de rechtsgronden ambtshalve aan.
Dee bevoegdheid van de rechter om de rechtsgronden aan te vullen betekent een beperking
vann de autonomie van eiser. Met name in deze bevoegdheid komt de bijzondere positie die
dee rechter binnen het staatsbestel inneemt, tot uitdrukking. Daaruit valt af te leiden dat het
zijnn taak is om bindend vast te stellen wat rechtens geldt ingeval daarover een geschil
bestaat.. Die taak reikt desnoods verder dan het bieden van rechtsbescherming.
Vann de hiervoor genoemde instrumenten zijn met name de bevoegdheid om een
comparitiee te gelasten en die ex artikel 8:26 Awb om andere belanghebbenden uit
tee nodigen om als partij aan de procedure deel te nemen geschikt om in te zetten
tenn behoeve van definitieve conflictbeslechting.
10.88

VERSTERKING VAN HET CONFLICTOPLOSSEND VERMOGEN

10.8.110.8.1

Algemeen

Eenn rechtzoekende heeft veelal behoefte aan een rechterlijke uitspraak die daadwerkelijkk zijn conflict met het bestuursorgaan oplost. In hoofdstuk 9 is aan de
ordee gesteld of het conflictoplossend vermogen van de bestuursrechtspraak valt te
vergrotenn door aspecten van mediation - althans van de daarbij te hanteren communicatietechniekenn - in rechtspraak te integreren (zie paragraaf 9.1).
Dee gedachte is, dat voor de vergroting daarvan voorwaarde is, dat de communicatiee tussen partijen onderling en tussen partijen en de rechter dient te wordenn bevorderd. De rechter zou dan een meer faciliterende en meer bemiddelende
roll gaan vervullen.
Off deze operatie kans van slagen heeft, is mede afhankelijk van de vraag in
hoeverree beide procedures - rechtspraak en mediation - op dezelfde uitgangspuntenn rusten (zie paragraaf 9.1.1). Anders gezegd, een integratie is niet goed
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voorstelbaarr als die procedures teveel van elkaar verschillen met betrekking tot
wezenlijkee elementen daarvan.
10.8.210.8.2 Mediation vergeleken met rechtspraak
Mediationn valt, kortgezegd, te omschrijven als onderhandelen ter beëindiging van
eenn conflict onder leiding van een onafhankelijke en neutrale derde (de mediator).. Het belangrijkste element van mediation is, dat deze gebaseerd is op vrijwilligheidd van partijen en dat partijen verantwoordelijk blijven voor het oplossen van
hunn conflict (zie paragraaf 9.2). De mediator geeft in principe geen inhoudelijk
oordeell over het conflict. 57
Hett behoort veeleer tot zijn taak een faciliterende rol te vervullen en om door middel van
hett toepassen van uiteenlopende communicatietechnieken een optimale 'omgeving' voor
partijenn te creëren waarbinnen vertrouwen (verder) tussen hen ontwikkeld wordt en
waarinn zij (op basis daarvan) op constructieve wijze naar oplossingen kunnen zoeken voor
watt hen verdeeld houdt.
Voortss heeft de mediation primair tot functie een conflict op te lossen, wat
bepaaldd niet hetzelfde hoeft te zijn als het bieden van rechtsbescherming. Dit
blijktt bijvoorbeeld al uit de omschrijving van wat een conflict is. Dat kan veel
meerr omvattend zijn dan een rechtsgeschil.
Mediationn is toelaatbaar en biedt goede toepassingsmogelijkheden voor het oplossenn van bepaalde bestuursrechtelijke geschillen (zie paragrafen 9.2.2 en 9.4). Het
biedtt partijen de mogelijkheid om op een snelle en vaak relatief goedkope manier
hunn conflict op duurzame wijze te beëindigen. In die procedure kunnen partijen
alless aan de orde stellen met betrekking tot wat hen verdeeld houdt. Zij zijn daarbij,, anders dan bij rechtspraak, niet gebonden aan een formele afbakening van
hunn conflict. Een groot voordeel van mediation in vergelijking met rechtspraak is
bovendien,, dat daarbij een volledige toetsing aan het evenredigheidsbeginsel kan
plaatsvindenn en dat het bestuursorgaan in het kader daarvan jegens de belanghebbendee genoodzaakt wordt om uitvoerig te motiveren op grond waarvan het
bepaaldee beleidskeuzen heeft gemaakt.
Aann mediation in bestuursrechtelijke conflicten kleven echter de nodige haken
enn ogen, zoals de openbaarheid die met betrekking tot besluitvorming van het
bestuursorgaann in acht moet worden genomen, de termijnen in het procesrecht,
dee betrokkenheid van andere belanghebbenden en het vaak dwingendrechtelijke
karakterr van wettelijke voorschriften (zie paragraaf 9.4). Al deze haken en ogen
blijkenn uiteindelijk geen onoverkomelijke belemmeringen op te leveren om
mediationn in het bestuursrecht toe te passen.

857..

Dit geldt als een van de basisprincipes van mediation, die overigens niet wettelijk zijn vastgelegd. .
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Hett resultaat van een succesvolle mediation kan worden geconsolideerd in een
(nieuw)) besluit van het bestuursorgaan of (eerst) in een vaststellingsovereenkomst.. Ingeval deze overeenkomst de uitoefening van een publiekrechtelijke
bevoegdheidd tot onderwerp heeft, valt deze als een bijzondere bevoegdhedenovereenkomstt te kwalificeren.
Eenn bestuursrechtelijke vaststelling contra legem is soms geoorloofd (zie paragraaf 9.4.3).
Hett is daarentegen ondenkbaar dat de rechter tijdens de rechtspraak 'zijn zegen' aan een
compromiss contra legem geeft door dienovereenkomstig in de zaak te voorzien (zie paragraaff 9.6.3), vanwege zijn staatsrechtelijke positie.
10.8.310.8.3 Ceen integratie van mediation in rechtspraak
Mediationn is op zich genomen dus een geschikt middel om een conflict tussen
eenn belanghebbende en een bestuursorgaan op te lossen.
Eenn succesvolle integratie van elementen van mediation in de rechtspraak
laatt zich daarentegen minder goed denken. Daarvoor bestaan te grote en te principiëlee verschillen tussen beide typen procedures (zie paragraaf 9.6).
Rechtspraakk en mediation vervullen immers uiteenlopende functies en zijn gebaseerdd op uiteenlopende uitgangspunten. Deze komen met name tot uitdrukking
inn het feit, dat het object van beide procedures en de rol van de mediator en die
vann de rechter te veel verschillen.
Ditt verschil komt onder andere tot uitdrukking in het feit, dat het bieden van
rechtsbeschermingg en het beslechten van een conflict twee te onderscheiden
zakenn zijn. Een rechtsgeschil vormt veelal slechts een (zeer) beperkte afspiegeling
vann het conflict dat partijen verdeeld houdt.
Inn hoofdstuk 9 is een overzicht gegeven van verscheidene omschrijvingen van een conflict.. Dat overzicht was bedoeld om te laten zien, dat mediation meestal over iets anders
gaatt dan het object van rechtspraak. In mediation kan immers elk soort conflict en kunnen
dee meest uiteenlopende aspecten daarvan aan bod komen (zie paragraaf 9.3.1). Vaak verdwijntt in mediation het rechtsgeschil (grotendeels) naar de achtergrond.
Hett vertrouwelijk karakter, het feit dat de mediator in principe geen inhoudelijk
oordeell geeft over (aspecten van) het conflict, en het vrijwillige karakter van de
mediationn zijn belangrijke elementen van die procedure. Deze bepalen in hoge
mate,, naast de kwaliteit van de mediator, de kans op succes van een mediation.
Ookk deze elementen staan aan een integratie (van aspecten) van mediation in
rechtspraakk in de weg. Deze elementen zijn immers, gelet op de in paragraaf 1.4
beschrevenn randvoorwaarden, onverenigbaar met rechtspraak.
Dee opbouw van die procedure, de mediation-technieken en de rol van de mediatorr zijn op het oplossen van het conflict afgestemd. Wanneer mediation-techniekenn in de rechtspraak toepassing vinden, zullen deze niet of slechts in beperkte
matee die functie kunnen vervullen. Zij kunnen alleen een ondersteunende func-
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tiee vervullen in het kader van een inlichtingencomparitie of ter realisatie van de
zogehetenn bestuurlijke lus (zie paragraaf 9.6.3). Hun betekenis wordt dan echter
eenn andere dan die bij mediation, omdat zij dan met het oog op een ander doel
wordenn ingezet dan dat van de mediation.
Inn rechtspraak is de rechter uiteindelijk altijd verplicht, als eiser niet voortijdig
hett beroep intrekt, om het rechtsgeschil te beslechten. Hij dient dat te doen op
basiss van rechtsregels. Het is onverenigbaar met zijn staatsrechtelijke positie als
hijj buiten deze functie treedt en ook andere aspecten van een conflict tussen partijenn (bindend) beslist.
Inherentt aan de staatsrechtelijke taak van de rechter is, dat hij vele aspecten van
eenn conflict tussen het bestuursorgaan en belanghebbende niet mag beoordelen.
Mijnss inziens moet hij daarom voorzichtig zijn om deze wel ter discussie te stellenn met als doel om partijen in de gelegenheid te stellen deze zelf tot een oplossingg te brengen. Hij loopt anders het risico in een lastige positie te raken. Hij kan
immerss die aspecten vervolgens niet beoordelen, op het moment dat partijen er
zelff niet uitkomen. Dat heeft te maken met het feit dat hij verplicht is om zich in
zijnn uitspraak te beperken tot het aan hem voorgelegde rechtsgeschil {dat veelal
beperkterr van omvang is dan het conflict van partijen).
Hett gevaar bestaat, dat als de rechter voortvarend zoekt naar mogelijkheden om
snell en effectief conflicten te beslechten, afbreuk wordt gedaan aan de eis van
(juridisch)) behoorlijke rechtspraak. Een rechter die actief verscholen belangen
vann partijen boven water probeert te krijgen, meedenkt met partijen over eventuelee oplossingen voor hun conflict en die zonodig uiteindelijk een knoop doorhakt,, loopt het gevaar, dat hij niet meer als onbevooroordeeld overkomt. Zijn
onpartijdigheidd kan hierdoor onder druk komen te staan.
Afgezienn van de voormelde principiële argumenten, lijkt die integratie van elementen van
mediationn ook praktisch lastig te realiseren. Dat zou immers betekenen dat het zwaartepuntt bij de mondelinge behandeling van het geschil komt te liggen, waarvoor binnen de
huidigee organisatie van rechtspraak weinig plaats lijkt te bestaan (zie paragraaf 9.7).
Hett komt er dus op neer, dat het conflictoplossend vermogen van de rechtspraak
niett wezenlijk valt te vergroten door elementen van de mediation in de rechtspraakk te integreren.
10.99

AANBEVELINGEN

10.9.77 Competentie-uitbreiding zonder wetswijziging
Eenn van de bevindingen is, dat in ieder geval alle bestuursrechtelijke geschillen
overr de vergoeding van schade die een belanghebbende meent te hebben geleden
tenn gevolge van het feit dat een bestuursorgaan op een bepaalde wijze een hem
toekomendee publiekrechtelijke bevoegdheid of specifieke publieke taak heeft uitgeoefend,, onder de competentie van de bestuursrechter behoren te vallen. Dit

2822

BESTUURSRECHTSPRAAK

valtt te realiseren, als de rechter niet meer het connexiteitscriterium toepast in
relatiee tot zuivere schade'besluiten'.
10.9.210.9.2 Wetswijziging gewenst inzake

competentieajbakening

Tenn behoeve van een heldere en logische competentieafbakening dient men te
zoekenn naar een geschikt criterium op basis waarvan in principe elk bestuursrechtelijkk conflict onder de competentie van de bestuursrechter valt. Daarbij is in
eerstee instantie aansluiting gezocht bij het begrip rechtsbetrekking dat de Awbwetgeverr tot uitgangspunt heeft genomen (zie paragraaf 2.4). Dit bleek bij nader
inzienn een minder geschikt criterium, althans volgens de betekenis die de wetgeverr en verscheidene auteurs daaraan geven. Alleen in de betekenis die Vegting
daaraann gaf, biedt het begrip rechtsbetrekking aanknopingspunten om tot die
competentieafbakeningg te komen. Volgens zijn omschrijving is een rechtsbetrekkingg wat men in civilibus over het algemeen als een verbintenis aanduidt.
Dee gewenste competentieafbakening voor de bestuursrechtspraak valt langs verscheidenee wegen te bereiken. Men kan voor een praktische oplossing kiezen door
inn aanvulling op artikel 8:1 Awb een lijstje te maken van handelingen die voor de
rechtsbeschermingg met een besluit gelijk moeten worden gesteld. Verheij en
Polakk bijvoorbeeld hebben daartoe in relatie tot zuivere schadebesluiten een voorstell gedaan.
Menn kan er ook voor kiezen om een algemene vangnetbepaling in aanvulling op
artikell 8:1 Awb in die wet op te nemen. Dat heeft als voordeel dat men dan niet
hett risico loopt, dat achteraf alsnog blijkt dat bepaalde bestuursrechtelijke geschillenn niet onder de competentie van de bestuursrechter zijn gebracht. Anders
gezegd,, het laat mogelijkheden open voor nadere ontwikkelingen inzake de competentiee van de bestuursrechter. Er zou ergens in de buurt van artikel 6:2 Awb
eenn bepaling kunnen worden opgenomen die voor bezwaar en beroep aan een
besluitt gelijk stelt:
dee schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan die geen rechtshandeling is, maar
iss genomen uit hoofde van een specifieke publieke taak en strekt tot het vaststellen
vann een bestaande verbintenis waarbij dat orgaan partij is, dan wel tot het weigeren
vann zodanig vaststellen.

Dezee bepaling omvat ook het bestuurlijk oordeel, inclusief het zuiver
schade'besluit',, omdat deze zijn aan te merken als schriftelijke beslissingen van
eenn bestuursorgaan die strekken tot het vaststellen van een verbintenis. Volgens
diee bepaling is het niet meer nodig om ten aanzien van deze beslissingen een
gewrongenn interpretatie van het begrip rechtshandeling te geven. Tevens valt uit
hoofdee van die bepaling de beslissing van een toezichthouder om een monster
niett terug te geven onder de competentie van de bestuursrechter. Heden valt die
handelingg daar nog buiten.
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Onwenselijkk is echter (vooralsnog) dat elke overheidshandeling onder de competentiee van de bestuursrechter wordt gebracht. De in paragraaf 2.5 genoemde voorbeeldenn van conflicten over de vergoeding van de schade die zijn ontstaan door de
aanrijdingg van de toezichthouder respectievelijk door de aanrijding van de chauffeurr op de gemeentelijke bus, vallen volgens deze bepaling, terecht, buiten de
competentiee van de bestuursrechter.
Stell dat sprake is van een zuiver schadebesluit inzake schade die veroorzaakt is door een
publiekrechtelijkk feitelijk handelen van een bestuursorgaan of het vaststellen van een wettelijkk voorschrift dan wel een beleidsregel door het bestuursorgaan. Dat zuiver schadebesluitt is heden uitgezonderd van de competentie van de bestuursrechter. Die uitzondering
heeftt niet zozeer te maken met het feit, dat geen sprake is van een besluit. Het besluitbegripp is immers (door de algemene bestuursrechter) zodanig opgerekt in de jurisprudentie,
datt daaronder zuivere schadebesluiten vallen. Deze uitsluiting hangt daarentegen samen
mett het connexiteitsvereiste dat de (algemene) bestuursrechter hanteert. Door de voorgesteldee competentieuitbreiding valt echter ook een publiekrechtelijke feitelijke gedraging
vann het bestuursorgaan (een feitelijk handelen uit hoofde van een publiekrechtelijke
bevoegdheidd of specifieke publieke taak) onder de competentie van de bestuursrechter.
Ookk een zuiver schade'besluit' dat betrekking heeft op schade die is veroorzaakt door die
gedraging,, valt dan dankzij deze competentie-uitbreiding wel onder de competentie van de
bestuursrechter.. Ingeval het zuiver schade'besluif echter betrekking heeft op schade die is
veroorzaaktt door het vaststellen van een beleidsregel of een wettelijk voorschrift, valt deze
opp grond van het connexiteitsvereiste bij invoering van de voorgestelde bepaling nog
steedss buiten de competentie van de bestuursrechter. Pas als de wetgever doet wat hij van
plann was om te doen, namelijk om artikel 8:2 Awb te schrappen, valt ook deze categorie
vann zuivere schadebesluiten onder de competentie van de bestuursrechter. Zolang dat niet
iss gebeurd, is het op grond van het uitgangspunt, dat de bestuursrechter in principe van
elkk bestuursrechtelijk geschil kennis behoort te kunnen nemen, wenselijk dat de bestuursrechterr het connexiteitscriterium met betrekking tot deze zuivere schade'besluiterf niet
hanteert.. Daarvoor bestaat ook nog een ander argument. Een belanghebbende kan heden
indirectt beroep instellen tegen wettelijke voorschriften en beleidsregels, door tegen een
daaropp gebaseerd (ander type) besluit in beroep te gaan. Gelet daarop is het niet logisch,
datt met betrekking tot de laatstgenoemde categorie zuiver schade'besluiterf geen beroep
bijj de bestuursrechter mogelijk is. Ook daar is immers in feite sprake van een vorm van
indirectt beroep tegen een wettelijk voorschrift of een beleidsregel.
Dee eis dat sprake dient te zijn van een beslissing van het bestuursorgaan, bevordert efficiëntee rechtspraak. Het leidt ertoe, dat een belanghebbende ingeval hij een verbintenis
vastgesteldd wil zien, zich daartoe eerst tot het bestuursorgaan moet wenden. Als het een
(vermeende)) verbintenis betreft die is ontstaan door een stilzwijgend gedogen van een
bestuursorgaan,, leidt het criterium 'schriftelijke beslissing7 er bijvoorbeeld toe, dat de
belanghebbendee een geschil daarover pas aan de bestuursrechter kan voorleggen nadat hij
hethet desbetreffende bestuursorgaan verzocht heeft om vast te stellen, dat het niet meer tot
handhavingg zal of mag overgaan.
Dee eis van schriftelijkheid is voorts in de aanbevolen bepaling opgenomen uit praktische
(bewijstechnische)) overwegingen, dezelfde welke ten grondslag liggen aan artikel 1:3, eerstee lid, Awb.
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Eenn ander voordeel van de voorgestelde competentieafbakening is, dat deze voor
dee rechter de weg vrijmaakt om de rechten en plichten van de belanghebbende
jegenss het bestuursorgaan zoveel mogelijk ex nunc te beoordelen.
Dezee algemene aanvullende vangnetbepaling heeft als nadeel, dat discussie kan
ontstaann over de vraag op grond van welke bepaling de bestuursrechter competent
is:: artikel 8:1 Awb dan wel de voorgestelde vangnetbepaling.
Hett is echter wenselijk, dat de wetgever de competentie van de bestuursrechterr zodanig uitbreidt, dat uitvoerige discussies over de kwestie of sprake is
vann een geschil dat tot zijn competentie behoort en zo ja op grond van welke wettelijkee bepaling dat het geval is, zoveel mogelijk worden vermeden.
Ditt valt te bereiken door één algemene bepaling op te nemen in plaats van
artikell 8:1 Awb. Een en ander valt te realiseren door in plaats van dat artikel een
gemoderniseerdd artikel 2 van de Wet beroep administratieve beschikkingen op te
nemenn en daarin beroep open te stellen met betrekking tot:
elkee schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan genomen uit hoofde van een
publiekrechtelijkee bevoegdheid of specifieke publieke taak die gericht is op het nakomen,, het wijzigen of het opheffen van een bestaande verbintenis of het scheppen
vann een nieuwe verbintenis dan wel inhoudende de weigering tot zodanig nakomen,
wijzigen,, opheffen of scheppen; of die strekt tot het vaststellen van een bestaande
verbinteniss dan wel de weigering tot zodanig vaststellen.

Dezee bepaling maakt artikel 6:2 Awb overbodig.
Eenn uitzondering op het uitgangspunt, dat bestuursrechtelijke geschillen zoveel
mogelijkk onder de competentie van de bestuursrechter behoren te vallen, is
gerechtvaardigd,, als een geschil van ondergeschikt belang is. Dat is het geval als
hett geschil in feite onderdeel uitmaakt van een meeromvattend rechtsgeschil dat
dee rechter in een later stadium kan beoordelen. Het ligt op grond van overwegingenn van economische procesvoering in de rede om dan geen zelfstandig beroep
toee te staan in dit deelgeschil. Het procesrecht erkent die uitzondering in de vorm
vann artikel 6:3 Awb. Dit artikel bepaalt, dat een beslissing inzake de procedure ter
voorbereidingg van een besluit niet vatbaar is voor bezwaar of beroep, tenzij deze
beslissingg de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in
zijnn belang treft.
Hett toepassen van de regel 'geen belang geen actie' in dat geval impliceert dat een beoordelingg door de rechter van een bestuursrechtelijke verbintenis wordt uitgesteld. Uitstel van
dezee beoordeling zou ten slotte afstel daarvan tot gevolg kunnen hebben. Uit een oogpunt
vann rechtsbescherming lijkt daarom een terughoudende toepassing van deze bepaling in
dee rede te liggen. Bezien vanuit de positie van rechtzoekende geldt immers in principe:
hoee eerder duidelijkheid bestaat over de inhoud van de desbetreffende bestuursrechtelijke
verbintenis,, des te beter dat is.
Terr voorkoming dat men 'te gemakkelijk' procedeert, verdienen andere middelen dan het
beperkenn van de competentie van de bestuursrechter de voorkeur. Daarbij zou kunnen
wordenn gedacht aan het verder ontwikkelen van de mogelijkheid om een rechtzoekende in
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dee proceskosten te veroordelen en aan case management door de bestuursrechter. In dat
kaderr kan de in hoofdstuk 7 te bespreken comparitie een goede rol vervullen. In dat kader
valtt ook te denken aan het verder ontwikkelen van alternatieve vormen van conflictbeslechtingg zoals mediation. Het toepassen daarvan zou de werkdruk op de rechter voor een deel
kunnenn wegnemen. Hierbij kan een belangrijke taak zijn weggelegd voor rechtshulpverleners.. Voorts valt te denken aan de mogelijkheid dat een bestuursorgaan dat ten onrechte
niett bereid is gebleken om een conflict in een eerder stadium adequaat op te lossen terwijl
dee rechtzoekende daarvoor een (heel) redelijk voorstel heeft gedaan, in alle proceskosten
behoortt te kunnen worden veroordeeld. Het betreft mogelijkheden die nog (veel) nader
onderzoekk en discussie zullen vergen.
Hett invoeren van de hiervoor geformuleerde bepaling zal echter niet geheel kunnenn voorkomen, dat onduidelijkheid bestaat over de competentie van de
bestuursrechter.. Er kan bijvoorbeeld een discussie ontstaan of sprake is van een
specifiekee publieke taak of over de vraag of eiser voldoende belang heeft bij een
actie. .
Datt laatste heeft zich bijvoorbeeld voorgedaan inzake besluitvorming over de milieueffectrapportagee (mer). Soms behoeven activiteiten waarvoor een milieuvergunning nodig is,
vanwegee de bijzondere omstandigheden van het geval (alsnog) een mer, nadat het
bevoegdee gezag daartoe een besluit heeft genomen. Het bevoegde gezag neemt dat merbesluitt voorafgaande aan het besluit inzake de vergunningaanvraag. De Afdeling bestuursrechtspraakk is, blijkens haar uitspraak van 29 maart 2001, van mening dat uit hoofde van
artikell 6:3 Awb tegen dit besluit geen direct beroep openstaat. De annotator dacht daar
echterr anders over. 5
Artikell 3:303 BW bepaalt, dat niemand een rechtsvordering toekomt zonder voldoende
belang.. Artikel 3:326 BW verklaart deze bepaling vervolgens ook op andere rechtsverhoudingen,, dus ook op bestuursrechtelijke, van toepassing voor zover de aard van die rechtsverhoudingg zich daartegen niet verzet. Voor alle duidelijkheid verdient het aanbeveling om
artikell 3:303 BW in Hoofdstuk 6 Awb over te nemen.
Dee voorgestelde bepalingen - zowel de vangnetbepaling als de voorgestelde algemenee bepaling - maken het overbodig om een aparte wettelijke regeling op te
nemenn met betrekking tot schadevergoedingskwesties zoals voorgesteld door
Verheijj en Polak. Die voorziening is alleen nodig als men de belanghebbende de
mogelijkheidd wil geven om zich direct tot de bestuursrechter te wenden met een
vorderingg tot schadevergoeding zonder dat hij daartoe eerst een verzoek hoeft in
tee dienen bij het bestuursorgaan.
10.9.33 Geen beperking van de kring van beroepsgerechtigden
Bijj nadere beschouwing lijkt de kring van beroepsgerechtigden niet te ruim.
Dezee zou zelfs op bepaalde punten verruimd mogen worden. De jurisprudentie
iss immers, vanuit oogpunt van rechtsbescherming beoordeeld, te stringent wat
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betreftt het criterium van een afgeleid belang (zie paragraaf 4.2.2), dat dient ter
naderee invulling van het criterium 'causaal verband'.
Hett is wenselijk, dat rechtspersonen die opkomen voor een ideëel belang, over
hett recht van beroep kunnen blijven beschikken.
Zijj kunnen immers een belangrijke functie vervullen ter realisatie van kwalitatief hoogwaardigee besluitvorming. Het recht van beroep vormt daarbij een belangrijk pressiemiddel.. Op misbruik van procesrecht behoort echter een sanctie te staan. Nu wordt die sanctie
nauwelijkss toegepast. Hoe dat verder vorm zou behoren te krijgen, behoeft nader onderzoekk (zie paragraaf 4.5.3).
Hett pleidooi voor behoud van het recht van beroep voor deze rechtspersonen is dus niet
zozeerr gebaseerd op overwegingen van rechtsbescherming, maar op overwegingen van de
behoeftee aan deskundige beïnvloeding van overheidsbesluitvorming.
Argumentenn voor het behoud van de actio popularis en voor het behoud van het
rechtt van beroep van bestuursorganen kan men daarentegen wel ontlenen aan de
rechtsbeschermingfunctie. .
Watt betreft de actio popularis vervult het communautaire recht hierbij een belangrijke rol
(ziee paragraaf 4.5.2). Op grond daarvan kan immers een ieder aanspraak maken op toegangg tot de rechter, als het gaat om het in acht nemen van minimumnormen inzake de
milieukwaliteit,, bijvoorbeeld de luchtkwaliteit.
Voorr bestuursorganen geldt dat zij als rechtssubject in het bestuursrecht zijn erkend en
datt tussen hen een rechtsbetrekking kan bestaan. Van andere orde is, dat het wel wenselijk
is,, dat bestuursorganen hun conflicten eerst langs andere wegen, bijvoorbeeld door middel
vann alternatieve methoden van conflictbeslechting, trachten op te lossen (zie paragraaf
4-5-4)-Eenn voordeel van een ruime formulering van de kring van beroepsgerechtigden
is,, dat daarmee procedures die alleen of grotendeels gaan over het belanghebbendenbegripp - en die komen voor - zoveel mogelijk zijn te vermijden.
Eenn belangrijk nadeel van een ruime formulering van de kring van beroepsgerechtigden
is,, dat daarvan een aanzuigende werking kan uitgaan. Andere middelen dan die van 'het
eenn beetje afsluiten van de toegang tot de rechter' verdienen de voorkeur om dat tegen te
gaan.. Het behoeft stimulering dat partijen eerst andere wegen beproeven om hun conflict
opp te lossen. Lukt dat niet en blijkt dat men misbruik van het procesrecht heeft gemaakt,
dann behoort daarop een 'sanctie' te staan. Ook hier zij opgemerkt, dat de wijze waarop dat
laatstee vorm behoort te krijgen, nader onderzoek behoeft (zie paragraaf 4.6).
Voortss geldt als restrictie 'geen belang geen actie'. Daarin kan een belangrijke
beperkingg van de toegang tot de rechter zijn gelegen (zie paragraaf 4.3).
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10.9.410.9.4 Bevorderen van efficiënte en effectieve rechtspraak
ZonderZonder dat daarvoor wetswijziging nodig is
Uitt oogpunt van efficiënte en effectieve rechtspraak is het wenselijk, dat de
bestuursrechterr aan het bestuursorgaan meer ruimte geeft om tijdens de proceduree de motivering van het in rechte bestreden besluit te wijzigen, zelfs als het
omm een andere weigeringsgrond gaat.
Daarr staat tegenover dat de rechter het trechtermodel slechts in beperkte mate
behoortt toe te passen. Daartoe is hij gehouden op grond van de eis van een fair
traill en de rechtsbeschermingfunctie. Aan de rechtsbeschermingfunctie behoort
hierr mijns inziens voorrang te worden gegeven boven het bevorderen van de efficiëntiee van rechtspraak (zie paragraaf 7.5.4).
Wenselijkk is voorts, dat de rechter vaker dan nu een besluit 'ex nunc' toetst. Wanneerr hij dat doet, behoort afhankelijk te zijn van het type besluit.
Artikell 8:72 Awb gaat nu nog uit van het principe, dat als het beroep gegrond is,
dee rechter het in rechte bestreden besluit vernietigt. In aanvulling daarop kan hij
dann eventueel aanvullende uitspraken doen, zoals het in de zaak voorzien of het
uitsprekenn van een gebod (vijfde lid). Het voorgestelde nieuwe artikel 8:1 Awb,
datt uitgaat van de bestuursrechtelijke verbintenis, leidt ertoe, dat artikel 8:72 Awb
watt betreft de noodzaak dat de rechter het in rechte bestreden besluit vernietigt,
ingevall het beroep gegrond is, aanpassing behoeft. Die vernietiging zal immers
veelall niet aan de orde zijn, namelijk in die gevallen dat het geschil betrekking
heeftt op het vaststellen van een bestaande verbintenis. Dan kan de rechter volstaann met een declaratoire uitspraak, eventueel aangevuld met het toekennen van
eenn schadevergoeding. 59 De voormelde verplichting tot vernietigen behoort
omgezett te worden tot een discretionaire bevoegdheid.
Opp grond van het nieuwe artikel 8:1 Awb kan een belanghebbende bijvoorbeeld beroep
instellenn tegen de schriftelijke weigering van een toezichthouder om een genomen monsterr terug te geven. De toezichthouder is daartoe in beginsel verplicht op grond van artikel
5:18,, vijfde lid, Awb. Die beslissingg levert geen rechtshandeling op en is niet verbintenisscheppend.. De verbintenis bestaat reeds op grond van dat wettelijk voorschrift. Ook daarvoorr geldt dat als deze onrechtmatig blijkt, een vernietiging daarvan een geconstrueerd
karakterr heeft. De rechter moet dan zonder meer het toezichthoudende bestuursorgaan uit
hoofdee van artikel 8:72, vijfde lid, Awb een termijn kunnen stellen waarbinnen het dat
monsterr alsnog dient terug te geven.
Inn paragraaf 3.4.2 is het kwestie aan de orde gesteld, dat als het bestuursorgaan in
gevall van een zogeheten fictieve weigering tijdens de procedure alsnog argumentenn aanvoert, de Afdeling bestuursrechtspraak heden niet bereid is om die moti-
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veringg in haar beoordeling te betrekken. Uit oogpunt van efficiënte en effectieve
rechtspraakk is deze benadering van de bestuursrechter uitermate onbevredigend.
Eenn aanpassing van de Awb is in voorbereiding om de huidige formalistischee toepassing van artikel 6:2 Awb tegen te gaan.
Het voorgestelde nieuwe
artikell 8:1 Awb maakt echter in samenhang met de voorgestelde aanpassing van
artikell 8:72 Awb deze wetswijziging overbodig. Met het invoeren van het nieuwe
artikell 8:1 Awb kan de wetgever artikel 6:2 Awb immers schrappen.
Bovendienn is in dit verband van belang, dat het de bedoeling is, dat de rechter de bevoegdheidd krijgt om in de zaak te voorzien of aan het bestuursorgaan een gebod op te leggen
zonderr dat nodig is dat hij eerst een besluit heeft vernietigd.
Efficiëntiee van rechtspraak kan de rechter ook bevorderen door in geval van een
rechtsgeschill over overheidsaansprakelijkheid de leer van de formele rechtskrachtt los te laten.
Effectievee rechtspraak kan de rechter, ten slotte, bevorderen door het toepassen
vann de zogeheten bestuurlijke lus: daarbij nodigt de rechter het bestuursorgaan
gedurendee de procedure uit om fouten in de besluitvorming te herstellen of om
naderee beleidsbeslissingen te nemen. Verscheidene opties dienen zich aan.
Dee bestuursrechter voorziet heden relatief weinig in de zaak. Uit oogpunt
vann definitieve conflictbeslechting verdient het aanbeveling dat hij dat vaker gaat
doenn (zie paragraaf 8.2). In de eerste plaats behoort hij dat zoveel mogelijk te
doenn als een rechtsgeschil gaat over een gebonden bevoegdheid. Hij dient dan
zoveell mogelijk een vernietiging op formele gronden te vermijden. Ingeval het
definitieff beslechten van het rechtsgeschil in eerste instantie niet mogelijk lijkt,
omdatt het bestuursorgaan de relevante feiten niet zorgvuldig heeft onderzocht of
zijnn besluit niet draagkrachtig heeft gemotiveerd, behoort de rechter zoveel
mogelijkk de inlichtingencomparitie in te zetten om het bestuursorgaan in de
gelegenheidd te stellen deze gebreken alsnog te herstellen.
Hett kan zijn dat aan het bestuursorgaan, ingeval de rechter het in rechte
bestredenn besluit onrechtmatig oordeelt, nog discretionaire bevoegdheid toekomt
mett betrekking tot het opnieuw te nemen besluit. Ook dan zou de rechter vaker
inn de zaak kunnen voorzien dan hij nu doet (zie paragraaf 8.3). Daarvoor is voorwaardee dat hij op een of andere manier tijdens de procedure van het bestuursorgaann kan verlangen, dat het zijn beleidsvrijheid beperkt (zelfbinding) door
beleidskeuzenn expliciet te maken en uit te werken (zie paragraaf 5.4). Dit vergt
eenn meer actieve opstelling van de rechter. Hij beschikt over een aantal instrumentenn die hij daarvoor kan inzetten: de comparitie van partijen die tijdens de
proceduree kan plaatsvinden (zie paragraaf 7.4) en zijn bevoegdheid ex artikel
8:266 Awb (zie paragraaf 7.3).
Eenn nadeel daarvan is dat dit veelal (op korte termijn) tot een extra werkdruk van de toch al
onderbezettee rechter leidt.

860..

Zie Govaers (2001).
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Inn geval van (nog resterende) beleidsvrijheid kan de rechter het bestuursorgaan
ookk in de gelegenheid stellen om zijn in rechte bestreden besluit te wijzigen of in
tee trekken (artikelen 6:18 en 6:19 Awb). Daartoe kan hij het bestuursorgaan uitnodigenn tijdens een comparitie. Deze optie zal de voorkeur hebben van degenen
diee strikt zijn in de staatsrechtelijke leer van een scheiding van machten: de rechterr behoort niet te doen wat eigenlijk de taak is van het bestuursorgaan. Uit oogpuntt van efficiënte en effectieve rechtspraak is bezwaarlijk dat artikel 6:19 Awb
hedenn geen toepassing vindt ingeval het nieuwe besluit gebaseerd is op essentiële
nova.. De rechter zou beide artikelen minder restrictief behoren te interpreteren
dann hij nu doet.
Dee bestuurlijke lus mag echter alleen toepassing vinden als belanghebbenden
daardoorr niet in hun processuele belangen worden geschaad. Gelet op het verdedigingsbeginsell dient de bestuursrechter hen zonodig op basis van artikel 8:26
Awbb uit te nodigen om aan de procedure deel te nemen als partij.
AanbevolenAanbevolen wetswijzigingen

Dee bestuursrechter is bij het bewandelen van de hiervoor beschreven wegen ter
realisatiee van definitieve conflictbeslechting nog in hoge mate afhankelijk van de
medewerkingg van het bestuursorgaan. Zolang die afhankelijkheid aanwezig is,
valtt in ieder geval niet te verwachten dat hij vaker dan heden de comparitie inzet
omm de hiervoor beschreven bestuurlijke lus te realiseren.
Wenselijkk is dat de positie van de rechter op dit punt wordt versterkt. Hij
behoortt de bevoegdheid te krijgen om bij een tussenuitspraak reeds van zijn oordeell blijk te geven. Nog belangrijker dan dit is, dat hij bij die tussenuitspraak het
bestuursorgaann een opdracht moet kunnen geven tot het inbrengen van meer
informatiee in de procedure, zo nodig onder het opleggen van een dwangsom (zie
paragraaff 8.3.3).
Vervolgenss is wenselijk, dat de rechter de bevoegdheid krijgt om in de zaak te
voorzienn en het bestuursorgaan een opdracht te geven om een handeling te verrichten,richten, zonder dat het nodig is dat hij eerst een besluit vernietigt. Daartoe zal
artikell 8:72 Awb aangepast moeten worden.
Inn geval van een beroep tegen een bestuurlijk oordeel valt bijvoorbeeld geen besluit te vernietigen.. Wenselijk is dat de rechter dan in de zaak kan voorzien door in de plaats van het
bestuursorgaann vast te stellen welke verplichting op het orgaan rust jegens eiser.
70.9.55 De bijdrage van rechtspraak aan conflictoplossing

Dee rechter zou meer kunnen bijdragen aan conflictoplossing door tijdens de proceduree partijen in de gelegenheid te stellen elders een mediation te beproeven of
eenn arbitrage aan te gaan met betrekking tot een bepaald deel van hun rechtsgeschil.. Verwijzing (op vrijwillige basis) naar een mediator vindt heden reeds plaats
opp experimentele basis (zie paragraaf 9.8), vaak met succes.
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Aann arbitrage in het bestuursrecht kleeft overigens een aantal haken en ogen. Een arbitraal
vonniss bindt geen derden. In geval van conflicten waarbij ook derde-belanghebbenden
betrokkenn zijn, kan een arbitraal vonnis daarom geen volledige zekerheid bieden, als niet
allee belanghebbenden daarbij partij zijn. Een ander knelpunt is, dat bij arbitrage partijen
inn feite de uitoefening van hun eigen bevoegdheid overlaten aan arbiters. Wat betreft het
bestuursorgaann lijkt op dit punt een spanningsveld te bestaan met het legaliteitsbeginsel.
Opp grond daarvan mag een 'persoorf een publiekrechtelijke bevoegdheid slechts uitoefenenn bij of krachtens de wet. Dit beginsel brengt met zich mee, dat een bestuursorgaan een
hemm toekomende publiekrechtelijke bevoegdheid slechts mag overdragen als daarvoor een
grondslagg in de wet valt aan te wijzen. Anders gezegd, delegatie van een publiekrechtelijke
bevoegdheidd is slechts mogelijk voor zover de wet dat toestaat. In geval van arbitrage zou
diee grondslag gevonden kunnen worden in artikel 1020, eerste lid, Rv. Daarin is omschrevenn in welke gevallen arbitrage is toegestaan. Uit de tekst van de wet valt af te leiden dat de
toepassingg daarvan niet beperkt is tot vermogensrechtelijke conflicten. De wetgever heeft
blijkenss de wetsgeschiedenis zelfs welbewust de mogelijkheid van een ontwikkeling van
arbitragee in bestuursrechtelijke geschillen opengelaten. 861 Voorts is in dit verband van
belang,, dat arbiters slechts bevoegd zijn om een geschil op basis van rechtsnormen te
beslechten.. Zij doen in feite in zoverre niet iets anders dan de rechter. Dat is ook het geval
alss zij beslissen op grond van de redelijkheid en billijkheid. Tussen arbitrage op basis van
rechtsnormenn en arbitrage op basis van de norm redelijkheid en billijkheid
bestaan
quaa toetsing geen duidelijk aanwijsbare verschillen. 3 Arbiters zijn in beide gevallen niet
bevoegdd om een beleidsmatige afweging te maken.
Eenn conflict komt pas in een vergevorderd stadium bij de rechter terecht. Gelet
daaropp lijkt vooral voor bestuurders, ambtenaren, advocaten en andere rechtshulpverlenerss een taak weggelegd o m na te gaan of er ook nog andere wegen
openstaann o m in plaats van of ter aanvulling op rechtspraak conflicten op te
lossen. .

861. .
862. .
863. .

Kamerstukkenn II, 1993 -1984,18 464, nr. 3, p. 5.
Ziee voor de toetsingsmaatstaven artikel 1054 Rv.
Silleviss Smitt (2000), p. 104 en 105; De Waard (1987), p. 53.
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Bestuursrechtspraakk voorziet niet altijd in de behoefte van de rechtzoekende aan
eenn snelle, efficiënte en definitieve conflictbeslechting. Dit is aan de hand van
verscheidenee voorbeelden geïllustreerd in paragraaf 1.1.2. De praktijk blijkt deels
niett in overeenstemming te zijn met de functies van rechtspraak die de wetgever
voorr ogen had bij het invoeren van een fundamentele herziening van het
bestuursprocesrechtt per 1 januari 1994: het bieden van rechtsbescherming aan
belanghebbendenn (zie paragraaf 1.2) en als afgeleide daarvan, zo mogelijk, het
definitieff beslechten van bestuursrechtelijke conflicten {zie paragraaf 1.1.1). Met
hett oog op die functies heeft de wetgever verscheidene nieuwe wettelijke
bevoegdhedenn in de Awb opgenomen. De analyse in dit boek dient om na te gaan
hoee de rechter deze bevoegdheden beter kan inzetten ten behoeve van efficiënte
enn effectieve rechtspraak en of op dat punt de wet aanpassing behoeft. Uitgangspuntt daarbij is dat de rechter uit oogpunt van de voormelde functies zo veel
mogelijkk ex nunc behoort vast te stellen welke rechten en plichten de belanghebbendee jegens het bestuursorgaan heeft (anders gezegd, welke verbintenis russen
henn geldt).
Efficiëntee en effectieve conflictbeslechting zou echter, als men deze te ver doorvoert,, ten koste kunnen gaan van de rechtsstatelijke positie van de rechter. In dit
boekk is gezocht naar een evenwicht op dat punt. Hoe ver de rechter bij het opvoerenn van de effectiviteit en efficiëntie mag gaan, wordt bepaald door het algemene
toetsingskaderr dat is omschreven in paragraaf 1.4. Essentieel zijn onder andere
zijnn onpartijdigheid, het feit dat hij slechts op basis van rechtsnormen bindend
eenn conflict mag beslechten en het verdedigingsbeginsel.
HETT OBJECT VAN HET GESCHIL

Eénn van de knelpunten blijkt te zijn, dat de omschrijving van de competentie van
dee bestuursrechter goed beschouwd niet aansluit bij het doel om de beslechting
vann alle bestuursrechtelijke geschillen door de bestuursrechter te laten plaatsvinden.. In de huidige wettelijke regeling bepaalt artikel 8:1 Awb, dat een belanghebbendee in beroep kan gaan bij de rechtbank van een besluit.
Inn hoofdstuk 2 komt aan de orde, dat de afbakening van de competentie
zodanigg behoort te zijn dat daaronder in principe elk bestuursrechtelijk geschil
valt,, waarvan sprake is als de belanghebbende meent recht te hebben op een
bepaaldd nalaten of handelen van het desbetreffende bestuursorgaan, maar dat
orgaann daartoe niet overgaat. Dat nalaten of handelen bestaat uit het verrichten
vann een rechtshandeling of een feitelijke handeling. Een bestuursrechtelijk
geschill gaat per definitie over hoe een bestuursorgaan een hem toekomende
publiekrechtelijkee bevoegdheid of specifieke publiekrechtelijke taak dient uit te
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oefenen.. Publiekrechtelijke bevoegdheden zijn te onderscheiden in primaire en
daaruitt af te leiden secundaire bevoegdheden.
Hoofdstukk 2 behandelt vervolgens, dat de bestuursrechter - niet zelden met
gewrongenn redeneringen - de meeste bestuursrechtelijke geschillen onder zijn
competentiee heeft gebracht door een zeer extensieve interpretatie van het besluitbegrip.. Nadeel daarvan is dat het besluitbegrip daardoor in feite is uitgehold.
Bovendienn heeft die exercitie er niet toe kunnen leiden, dat alle bestuursrechtelijkee geschillen onder zijn competentie vallen. Een aantal bestuursrechtelijke conflictenn die zich vooral afspelen op het terrein van de overheidsaansprakelijkheid
enn de bestuursrechtelijke handhaving vallen daar nog buiten.
Hett is wenselijk dat artikel 8:1 Awb wordt aangepast, zodanig dat in principe elk
bestuursrechtelijkk conflict onder de competentie van de bestuursrechter valt.
Daartoee wordt in hoofdstuk 10 een voorstel gedaan, waarbij aansluiting is gezocht
bijj het begrip rechtsbetrekking dat de Awb-wetgever tot uitgangspunt heeft genomen.. Alleen voor zover men onder dat begrip een bestuursrechtelijke verbintenis
verstaat,, blijkt dat een werkbaar criterium te zijn. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht
vann de verschillende bestuursrechtelijke verbintenissen. De in hoofdstuk 10
opgenomenn aanbeveling strekt ertoe om beroep open te stellen met betrekking
tot: :
elkee schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan genomen uit hoofde van een
publiekrechtelijkee bevoegdheid of specifieke publieke taak die gericht is op het nakomen,, het wijzigen of het opheffen van een bestaande verbintenis of het scheppen
vann een nieuwe verbintenis dan wel inhoudende de weigering tot zodanig nakomen,
wijzigen,, opheffen of scheppen; of die strekt tot het vaststellen van een bestaande
verbinteniss dan wel de weigering tot zodanig vaststellen.

Omdatt de competentieafbakening volgens deze bepaling is gebaseerd op het
begripp verbintenis, omvat deze ook het bestuurlijk oordeel, inclusief het zuiver
schadebesluitt en de in hoofdstuk 2 genoemde gevallen die heden buiten de competentiee vallen.
Dee aanbevolen herformulering van de competentie heeft consequenties voor de
effectiviteitt van de uitspraken van de rechter. Deze leidt ertoe, dat rechtspraak
minderr gericht is op de beoordeling of het bestuursorgaan naar het verleden
bezienn een rechtmatig besluit heeft genomen. Daardoor komt meer centraal te
staann dat het vooral de taak van de rechter is om ex nunc te beoordelen wat de
rechtenn en plichten van partijen jegens elkaar zijn.
Hett object van het door de rechter te beoordelen geschil wordt behalve door het
besluitbegripp ook bepaald door het petitum van eiser (tegen welke onderdelen
vann het besluit hij beroep heeft ingesteld) en zijn grieven. In hoofdstuk 3 wordt
nagegaann hoe strikt de rechter vasthoudt aan deze grieven. Het toepassen van een
grievenstelsell is op grond van het autonomiebeginsel gerechtvaardigd, maar dat
stelsell behoort wel soepel te worden gehanteerd. Voorts komt in dat hoofdstuk

S A M E N V A T T I N GG

293

aann de orde, dat een procedure nimmer tot een reformatio in peius in eigenlijke
zinn mag leiden.
Eénn van de vernieuwingen in het bestuursprocesrecht is de introductie van de
regell dat als een bestuursorgaan tijdens de procedure zijn in rechte bestreden
besluitt intrekt of wijzigt, de rechter het nieuwe besluit eveneens in zijn beoordelingg moet betrekken (artikelen 6:18 en 6:19 Awb). Het gaat om een verplichting.
Inn de jurisprudentie is daarvoor wel als voorwaarde gesteld, dat het eerste en het
tweedee besluit betrekking hebben op één feitencomplex en dezelfde publiekrechtelijkee grondslag hebben. De jurisprudentie is op dit punt vanuit het perspectief
vann de effectiviteit en de efficiëntie gezien te streng. Dat is zeer zeker het geval als
menn bedenkt dat in de rechtspraak de beoordeling ex nunc van de vraag welke
verbinteniss tussen partijen bestaat, centraal behoort te staan.
Voortss blijkt dat de rechter op grond van deze bepalingen niet een essentiëlee wijziging van de motivering van het in rechte bestreden besluit in zijn beoordelingg mee mag nemen, als deze plaatsvindt gedurende de procedure. Dit zou
well mogelijk behoren te zijn, overigens zonder dat dit ten koste gaat van het recht
vann belanghebbenden om hun belangen te verdedigen {verdedigingsbeginsel).
KRINGG VAN BEROEPSGERECHTIGDEN

Off bestuursrechtspraak goed is afgestemd op haar functie hangt mede af van wie
inn beroep mag gaan. Deze kwestie komt aan de orde in hoofdstuk 4. Vanuit de
politieke/bestuurlijkee hoek en in de wetenschappelijke literatuur is wel betoogd,
datt de kring van beroepsgerechtigden te ruim is (zie paragraaf 4.1.3). Het feit dat
personenn in beroep kunnen gaan, ook al hebben hun belangen geen beschermingg gevonden in het toepasselijk recht (geen Schutznorm), heeft kritiek ontmoet.. Ook de zogeheten actio popularis is bestreden.
Eenn nadere analyse leert echter dat de kring van beroepsgerechtigden niet
tee ruim is. Deze zou zelfs op bepaalde punten verruimd mogen worden. Zo is de
jurisprudentiee wat betreft het criterium van een afgeleid belang te stringent. Ook
dee actio popularis behoort gehandhaafd te blijven voor de rechtsgebieden waar
dezee nu al voorkomt (zie paragraaf 4.5).
D EE BEOORDELING DOOR DE RECHTER

Hoofdstukk 5 gaat nader in op de bevinding, dat de rechter bij de beoordeling van
hett geschil zich soms zeer formalistisch opstelt, wat zich met name manifesteert
inn relatie tot het toepassen van artikel 6:2 Awb. Dit is opmerkelijk omdat deze
bepalingg de rechter, mede gelet op de wetsgeschiedenis, voldoende ruimte lijkt te
biedenn om een geschil materieel te duiden en vervolgens definitief te beslechten.
Wenselijkk is dat de rechter deze formalistische benadering loslaat. Hoofdstuk 8
bevatt daartoe voorstellen die in overeenstemming zijn met de staatsrechtelijke
positiee van de rechter.
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Voortss komt in hoofdstuk 5 aan bod dat de rechter een besluit inhoudelijk veelal
marginaall toetst. Die marginale toetsing vindt plaats ingeval aan het bestuursorgaann discretionaire bevoegdheid toekomt met betrekking tot het in rechte bestredenn besluit. Die terughoudende benadering lijkt gerechtvaardigd vanwege de
positiee van de rechter in het staatsbestel. Een belangrijk nadeel van deze terughoudendee toetsing is echter, dat de rechter daardoor vaak niet tot de kern van het
geschill kan doordringen (althans niet naar de beleving van belanghebbenden) en
datt de rechter het rechtsgeschil niet definitief kan beslechten.
Hett is wenselijk, dat naar wegen wordt gezocht waarbij een definitieve conflictbeslechtingg wordt bevorderd zonder dat de staatsrechtelijke positie van de rechter
daarbijj in het geding komt.
DEE BEVOEGDHEDEN VAN DE RECHTER I N HET KADER VAN DEFINITIEVE
COO N FLICTBESLECHTINC

InIn de hoofdstukken 6 en 7 wordt met het oog op de bevoegdheden van de rechter
eenn omschrijving gegeven van de instrumenten die hij heeft om een definitieve
conflictbeslechtingg te bereiken. Hoofdstuk 6 gaat in op de uitspraken die de rechterr kan geven en hoofdstuk 7 omschrijft de middelen die hij heeft om het proces
actieff te sturen. In de hoofdstukken 8 en 9 wordt vervolgens nagegaan hoe de
rechterr (enkele van) deze instrumenten kan inzetten om vaker dan heden tot een
definitievee beslechting van conflicten te komen.
Watt betreft de uitspraken van de rechter is van belang, dat als het beroep van eiser
gegrondd is, de rechter in principe het in rechte bestreden besluit vernietigt. Hij
beoordeeltt daarbij het besluit ex tune. Een ex tunctoetsing verdraagt zich echter
slechtt met het uitgangspunt van effectieve rechtspraak.
Weliswaarr komt (veelal) een ex nunctoetsing voor, als de rechter de rechtsgevolgenn van het in rechte bestreden besluit in stand laat of in de zaak voorziet,
maarr het gaat dan slechts om uitspraken die de rechter doet in aanvulling op een
vernietiging.. Het blijkt bovendien dat de rechter de bevoegdheden tot het geven
vann deze twee aanvullende dicta terughoudend toepast. Vanuit zijn staatsrechtelijkee positie gezien is dat zeer goed verklaarbaar, vanuit oogpunt van efficiënte en
effectievee rechtspraak is dat echter minder wenselijk. Wenselijk is dat de inrichtingg van de rechtspraak op dit punt wordt aangepast.
Inn hoofdstuk 8 wordt bekeken hoe de rechter met toepassing van enkele van de in
hoofdstukk 7 omschreven instrumenten vaker dan heden een rechtsbetrekking
tussenn een belanghebbende en een bestuursorgaan zoveel mogelijk definitief (ex
nunc)) vast kan stellen zonder daarbij te veel op de stoel van het bestuursorgaan te
gaann zitten. Hij kan dat doen door tijdens het proces het bestuursorgaan zonodig
opdrachtt te geven om nader onderzoek te doen naar de relevante feiten of om
naderee beleidskeuzen te maken. Het bestuursorgaan kan dan ook een nieuw
besluitt nemen, dat de rechter op grond van artikel 6:19 Awb in zijn beoordeling
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meeneemt.. Met het oog op effectieve rechtspraak is het wenselijk, dat de toepassingsmogelijkhedenn van artikel 6:19 Awb worden verruimd (zie hierboven).
Indienn de omvang van het aantal keuzemogelijkheden die het bestuursorgaan in
hett kader van een discretionaire bevoegdheid heeft, gedurende de procesvoering
naderr zou worden teruggebracht, wordt de rechter daardoor beter in staat gesteld
omm rechtsgeschillen definitief te beslechten. Gelet op de staatsrechtelijke verhoudingenn kan echter alleen het bestuursorgaan zelf de hem toekomende 'vrijheid'
beperken.. Waar het om gaat, is dat de rechter zich niet inhoudelijk mengt in politiekee en beleidsmatige keuzen die bestuursorganen mogen en dienen te maken.
Well is het uit staatsrechtelijk oogpunt aanvaardbaar, dat de rechter het bestuursorgaann de opdracht geeft om die keuzen te maken. Daartoe kan de rechter bijvoorbeeldd de in hoofdstuk 7 beschreven comparitie inzetten. Deze kan hij
inzettenn ten behoeve van het inwinnen van informatie, om de mogelijkheden
voorr een compromis tussen partijen te exploreren en om het proces te structureren.. De comparitie wordt nu nog in zeer bescheiden mate ingezet. Voorts is het
wenselijk,, dat de rechter met het oog daarop de bevoegdheid krijgt om bij tussenuitspraakk bindend opdracht te geven aan het bestuursorgaan.
Gelett op de positie van derde-belanghebbenden zal de rechter vanwege het
verdedigingsbeginsell dan veelal verplicht zijn om hun op grond van artikel 8:26
Awbb uit te nodigen om als partij aan het proces deel te nemen, indien zij dat nog
niett doen.
OVERIGEE INSTRUMENTEN O M HET PROCES TE STUREN

Materieell stuurt de rechter het proces door een beslissing te nemen over de kwestiee of eiser gedurende het proces met nieuw bewijs, nieuwe argumenten en
nieuwee grieven mag komen (zie paragraaf 7.5). In de rechtspraak valt een tendens
tee bespeuren, dat de rechter ten aanzien daarvan weinig toeschietelijk is en het
zogehetenn trechtermodel toepast. Dat is gelet op de rechtsbeschermingfunctie en
dee eis van een fair trial bepaald niet altijd gelegitimeerd. Dat is het alleen voor
zoverr een belanghebbende in de loop van de procedure onderdelen van een
besluitt aanvecht die hij daarvoor nog niet had aangevochten, terwijl hij dat redelijkerwijss wel had kunnen doen.
Hoofdstukk 7 behandelt voorts, dat men het ambtshalve toetsen dient te onderscheidenn van het ambtshalve aanvullen van de rechtsgronden ten aanzien van de
doorr eiser aangevoerde grieven. Het is mogelijk dat grieven (uitsluitend) feitelijk
vann aard zijn. De rechter kan dan ten aanzien daarvan de rechtsgronden in principee altijd ambtshalve aanvullen. Die bevoegdheid is veel ruimer dan die tot het
ambtshalvee toetsen. De rechter toetst in principe alleen een besluit ambtshalve
ingevall het een aangelegenheid van openbare orde betreft. De strekking van het
vann toepassing zijnde recht is bepalend of daarvan sprake is. Bij deze toetsing
treedtt hij buiten de grieven van eiser. Dit mag hij, met uitzondering van de ontvankelijkheidskwesties,, alleen doen voor zover dat niet tot een reformatio in
peiuss leidt.
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DEE MOGELIJKHEDEN O M EEN CONFLICT DAADWERKELIJK I N RECHTSPRAAK
OPP TE LOSSEN

Eenn rechtzoekende heeft veelal behoefte aan een rechterlijke uitspraak die daadwerkelijkk zijn conflict met het bestuursorgaan oplost. In de wetenschappelijke
literatuurr treft men de opvatting aan, dat het conflictoplossend vermogen van de
bestuursrechtspraakk valt te vergroten door aspecten van mediation - althans de
daarbijj te hanteren communicatietechnieken - in rechtspraak te integreren (zie
paragraaff 9.1). Dit is echter slechts ten dele het geval. Die integratie kan weliswaarr bijdragen aan een meer efficiënte en effectieve rechtsbescherming. Maar
datt is echter wat anders dan het daadwerkelijk oplossen van een conflict. Een conflictt houdt immers vaak meer en (grotendeels) iets anders in dan een rechtsgeschil.. Gelet op zijn staatsrechtelijke positie dient de rechter zich echter te
beperkenn tot de beoordeling van rechtsgeschillen. Zo bezien is de rechter maar tot
opp zekere hoogte conflictbeslechter. Naar zijn aard hoort mediation buiten de
rechterlijkee procedure te blijven. Rechtspraak en mediation zijn immers twee te
onderscheidenn methoden van het oplossen dan wel beslechten van conflicten,
waaraann zeer uiteenlopende principes en beginselen ten grondslag liggen.
TENN SLOTTE

Inn hoofdstuk 10 doe ik op basis van een omvangrijkere samenvatting dan deze
eenn aantal aanbevelingen die zowel tot de wetgever als tot de rechter zijn gericht.
Zonderr hier volledig te willen zijn, noem ik het voorstel voor een nieuwe bepaling
terr afbakening van de competentie van de bestuursrechter en het voorstel voor
ruimeree toepassingsmogelijkheden met betrekking tot de artikelen 6:18 en 6:19
Awb.. De aanbevelingen zien vervolgens onder andere op de uitspraken die de
rechterr kan doen. Hij zou onder omstandigheden een verbintenis tussen partijen
moetenn kunnen vaststellen, waarbij eiser in het gelijk wordt gesteld zonder dat
sprakee is van een vernietiging van een besluit. Daarbij zou een gebod of een verbodd kunnen worden opgelegd in combinatie met een dwangsom. Daarnaast
wordtt ingegaan op de mogelijkheden die het toepassen van de zogeheten
'bestuurlijkee lus' biedt.

Summary y

INTRODUCTION N

Administrativee judicial procedures do not always meet the need of the person
seekingg justice for an expedient, efficient and conclusive conflict settlement.
Severall examples in section 1.1.2 illustrate this point. In part, legal practice
appearss not to correspond with the functions of the administration of justice the
legislatorr had in mind when implementing a fundamental revision of the law of
administrativee procedure as of 1 January 1994: the safeguarding of legal rights of
thee parties concerned (section 1.2) and, as a corollary, if possible, the conclusive
settlementt of conflicts concerning administrative law {section 1.1.1). In view of
thesee functions, the legislator inserted several new statutory powers in the Awb
(Algemene(Algemene wet bestuursrecht, General Administrative Law Act). The purpose of
analysiss in this book is to examine how the court can exercise its powers so as to
achievee a more efficient and effective administration of justice and, secondly,
whetherr a modification of the Act is needed for this. A basic principle in this
analysiss is that the court, for reasons related to the aforementioned functions,
shouldd establish as much as possible 'ex nunc', which rights and obligations the
partyy concerned has vis-a-vis the administrative body (in other words, which
rightss and obligations apply to them).
However,, an efficient and effective conflict settlement could, when pushed too
far,, undermine the court's position under the rule of law. This study tries to
achievee an appropriate balance. The general framework for assessing where this
balancee should be is described in paragraph 14. The framework's main points
are,, inter alia, the impartiality of the judge, the fact that he may settle a conflict in
bindingg fashion only on the basis of legal standards, and the principle of the
rightss of defendants.
T H EE OBJECT OF THE DISPUTE

Onee of the problems appears to be that the delineation of the competence of the
administrativee court does not fit with the aim to have all administrative disputes
settledd by an administrative court. Article 8:1 Awb of the current statutory
regulationn stipulates that an interested party may appeal to the court against an
order,, 'a binding decision by an administrative body (authority). In chapter 2 it is
arguedd that competence must be delineated in such a way that, in principle, every
administrativee dispute can be subsumed under it; an administrative dispute
arisess whenever the party concerned is of the opinion that the administrative
bodyy ought to either take or refrain from some action, (which constitutes the
performancee of an act of law or an act of fact), but this body does not do so. By
definition,, an administrative dispute deals with how an administrative body
shouldd exercise its competence under public law or perform a specific duty under
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publicc law. The powers under public law can be separated into primary powers
andd secondary powers (a power which can be derived from primary powers).
Subsequently,, chapter 2 deals with the fact that the administrative court frequentlyy by contrived reasoning - has brought most of the administrative
disputess under its competence by a very broad interpretation of the notion of
'order'.. The drawback is that this in fact undermines the notion of 'order".
Moreover,, this broad interpretation does not mean that all administrative
disputess fall under the administrative court's competence. A number of
administrativee disputes, mainly in the area of government liability and
administrativee enforcement, still fall outside its competence.
Itt is recommended that Article 8:1 Awb be modified in such a way that, in
principle,, every administrative conflict falls under the competence of the
administrativee court. Chapter 10 outlines a proposal to that end whereby
harmonisationn is sought with the definition of a legal relationship that the Awblegislatorr has used as a point of departure. This appears to be a workable criterion
onlyy to the extent that this is understood to refer to an administrative obligation.
Chapterr 2 describes the various administrative rights and obligations. The
provisionn recommended in Chapter 10 is as follows:
eachh written decision of an administrative body taken on account of a competence
underr public law or specific public duty aimed at the performance, alteration or
terminationn of an existing obligation, or the creation of a new obligation, or entailing
thee refusal of such a performance, alteration, termination or creation; or intended to
establishh an existing obligation or the refusal of such an establishment.

Becausee the delineation of competence according to this provision is based on the
notionn of 'obligation', the administrative judgment is also included, including
decisionss on damages and the aforementioned cases that currently fall outside
thee administrative court's competence.
Thee recommended rephrasing of competence has implications for the
effectivenesss of the court's judgments. This would lead to the administration of
justicee being less aimed at judging whether the administrative body, with a view
too the past, has taken a legitimate decision. As a consequence, the central point
willl be that the main duty of the court is to judge ex nunc, which rights and
obligationss the parties have towards each other.
Inn addition to the definition of the notion of 'order1, the object of the dispute to be
judgedd by the court will be determined by the relief sought by the claimant
(againstt which items of the order he appealed) and his grievances. Chapter 3
examiness the extent to which the court holds on to these grievances. Application
off the grievance system is justified by the principle of autonomy, yet the system
oughtt to be applied in a flexible way. Furthermore, the matter is raised in said
chapterr that proceedings may never lead to an unfavourable alteration of a
decisionn for the person opposing it.
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Onee new aspect of the law of administrative procedure is the introduction of the
rulee that if an administrative body repeals or changes the contested order during
thee proceedings, the court must also consider the new decision in its judgment
{Articless 6:18 and 6:19 Awb). This is mandatory. Case law has stipulated as a
conditionn that the first and second order must relate to one and the same set of
factss and have the same basis under public law. On that score, case law is too
stringentt from the perspective of effectiveness and efficiency. This becomes all
thee more clear when one considers that in the court's considerations, the
questionn as to which obligation exist (ex nunc) between parties should be the
focall point. Furthermore, it appears that the court, on the basis of these
provisions,, may not consider an essential alteration of the motivation of the
contestedd order in its judgment if it takes place during the proceedings. This
shouldd be possible though, incidentally, without this being at the expense of the
rightss of the parties concerned to defend their interests (principle of defence). In
considerationn of the latter, the court should no longer be obliged to consider the
secondd - new - order in its judgment. In this regard, the court should be
conferredd discretionary power. In view of the principle of rights of defendants
(principlee of defence), the court should invite the parties concerned but not yet
involvedd in the proceedings to participate in the proceedings (section 7.3).
T H EE CIRCLE OF PARTIES ENTITLED TO APPEAL

Whetherr the administrative jurisdiction is well geared to its function, depends as
welll upon who may appeal. This matter is dealt with in chapter 4. From the
political/administrativee quarter and in scholarly literature it is argued that the
circlee of parties entitled to appeal is too wide (section 4.1.3). The fact that parties
mayy appeal, although their interests did not find protection under the applicable
laww (no Schutznorm), has been criticised. Also the so-called actio popularis is
contested.. Further analysis, however, shows that the circle of parties entitled to
appeall is not too wide. In fact, it may even be widened on certain points. For
instance,, case law is too strict regarding the criterion of derivative interests. Also
thee actio popularis should be maintained in areas of law in which it is presently
incorporatedd (section 4.5).
T H EE JUDGMENT BY THE COURT

Chapterr 5 deals in more detail with the observation that the court when judging a
disputee sometimes adopts a very formalistic attitude, which, in particular,
manifestss itself in relation to the application of Article 6:2 Awb. This is
remarkable,, since this provision, also in view of the Act*s history, gives the court
amplee room for interpreting the dispute under substantive law and subsequently
settlingg it conclusively. It is advisable that the court drops this formalistic
approach.. Chapter 8 contains proposals to that end, in accordance with the
constitutionall position of the court.
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Chapterr 5 considers futher the issue that the court often only tests the
reasonablenesss of the contents of an order. This test of reasonableness takes place
inn case the administrative body has discretionary powers with respect to the
contestedd order. This reserved approach appears to be justified because of the
court'ss constitutional position. However, an important drawback of the fact that
thee court limits itself to testing only the reasonableness of an order is that the
courtt often cannot go to the core of a dispute (at least not according to the
perceptionn of the parties concerned) and that it cannot settle the legal dispute
conclusively. .
Itt is advisable that ways are found to promote conclusive settlement of conflicts
withoutt the constitutional position of the court coming into play.
T H EE POWERS OF THE COURT W I T H I N T H E FRAMEWORK OF A CONCLUSIVE
SETTLEMENTT OF CONFLICT

Inn view of this, chapters 6 and 7 describe the instruments the court has to achieve
aa conclusive settlement of conflict. Chapter 6 deals with the judgments the court
mayy render and chapter 7 describes its means to actively guide the process.
Subsequently,, chapters 8 and 9 examine a number of instruments the court may
employy in order to arrive at a conclusive setdement of conflicts more often than is
thee case today.
Withh regard to the court's judgments it is of importance that they, in principle, set
asidee the contested order if the claimant's appeal is well founded. The court then
judgess the order ex tunc. Such an 'ex tunc? test, however, is hardly compatible with
thee principle of an effective administration of justice. In contrast, an 'ex nund test
oftenn takes place if the court upholds the legal consequences of the contested
orderr or takes the decision the administrative body should have taken, but this
onlyy concerns judgments given by the court in addition to setting aside the order.
Moreover,, it appears that the court reservedly applies these powers to give these
twoo supplementary judgments. Seen from the court's constitutional position this
seemss quite natural, yet from the viewpoint of an efficient and effective
administrationn of justice it is not desirable. It is desirable that the administration
off justice be organised differently in this respect.
Chapterr 8 examines how the court, by applying some of the instruments
describedd in chapter 7, can, more often than to date conclusively establish (ex
nunc)) which legal relationship exists between the party concerned and the
administrativee body, without completely stepping into the shoes of the
administrativee body. The court can do this by instructing the administrative body,
duringg the proceedings, to further investigate the relevant facts or to take a
furtherr policy decision. The administrative body may then take a new decision,
whichh the court in turn may take into consideration by virtue of Article 6:19 Awb.
Inn view of an effective administration of justice it is desirable that the possibilities
off application of Article 6:19 Awb be enlarged (see above).
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Iff the number of options that the administrative body has at its disposal within
thee framework its discretionary power, would be reduced during judicial
proceedings,, the court would be in a better position to settle legal disputes
conclusively.. Considering the constitutional relationships, however, only the
administrativee body itself can limit the 'freedom' it is entitled to. The point is that
inn terms of content, the court should not intervene in political and policy choices
thatt the administrative bodies may and should make. However, from a
constitutionall point of view, it is acceptable that the court gives the administrative
bodyy the instruction to make these choices. To that end the court may hold a socalledd personal appearance as referred to in chapter 7. It may choose to do this to
obtainn information, to explore the possibility of a settlement between parties and
too structure the proceedings. Currently, a personal appearance is rarely opted for.
Inn this regard it is desirable that the court will be empowered to provide a binding
instructionn by interlocutory order to the administrative body.
Ass regards interested third parties, the court will often be obliged, in light of the
defencee principle, to invite them to participate in the proceedings pursuant to
Articlee 8:26 Awb, if they do not already do so.
OTHERR INSTRUMENTS TO GUIDE T H E PROCEEDINGS

Thee court guides the proceedings according to substantive law by taking a
decisionn on the question whether the plaintiff may bring forward new evidence,
neww arguments and new grievances during the proceedings (section 7.5). In
judiciall decisions a tendency is noticeable that courts are somewhat reserved in
thiss respect and apply the so-called 'funnel modef. In view of the safeguarding of
legall rights and the requirement of a fair trial this is not always legitimate. This is
legitimatee only in so far as a party concerned, in the course of the proceedings,
contestss parts of a an order which it did not contest before, whereas it could have
donee so within reason.
Inn addition, chapter 7 deals with the issue that one should distinguish the ex
officioofficio review from the ex officio supplementation of legal grounds as regards the
grievancess brought forward by the plaintiff. It is possible that the grievances are
(merely)) of a factual nature. With respect to these grievances, the court may, in
principle,, always supplement the legal grounds ex officio. This power is much
widerr than the power to review ex officio. In principle, the court only reviews an
orderr ex officio in case it concerns a matter of public policy. The tenor of the
applicablee law determines whether this is the case. In this kind of review, the
courtt may go beyond the plaintiffs grievances. With the exception of questions
concerningg admissability, the court may only do this if this does not lead to an
unfavourablee alteration of an order for the plaintiff.
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T H EE POSSIBILITIES TO ACTIVELY SOLVE A CONFLICT BY MEANS OF JUDICIAL
PROCEEDINGS S

AA person seeking justice normally requires a legal judgment that actively resolves
hiss conflict with the administrative body. In scholarly literature one finds the
opinion,, that the administrative courts' ability to resolve a conflict, can be
increasedd by integrating aspects of mediation - particularly the communication
techniquess it uses - in judicial procedures (section 9.1). However, this is only part
off the solution. By integrating aspects of mediation, a more efficiënt and effective
protectionn of legal rights may be achieved, but this amounts to something
differentt from really resolving the conflict. Often a conflict implies more than a
merelyy a legal dispute. In view of its position under constitutional law, the court
hass to limit itself to judging legal disputes. From this point of view a court can
onlyy settle a conflict to a limited degree. Mediation should be kept outside the
realmm of legal proceedings, because administrative jurisdiction and mediation are
twoo separate methods to resolve or settle conflicts and very different principles
applyy to each of them.
I NN CONCLUSION

Inn chapter 10, on the basis of a more extensive summary, I make a number of
recommendationss that are both addressed to the legislator and the court. I
suggest,, amongst others, a proposal for a new provision defining the powers of
thee administrative court and a proposal for wider possibilities for the application
off Articles 6:18 and 6:19 Awb. The recommendations relate, inter alia, to the
judgmentss the court may give. Under certain circumstances the court should be
ablee to establish which rights and obligations exist between parties and decide in
thee plaintiff's favour, without setting aside an order the administrative organ's
order.. An injunction could be imposed in conjunction with a penalty. In addition,
thee possibilities offered by applying the so-called 'administrative loop' are
considered. .
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Dee rechtzoekende in het bestuursrecht heeft over het algemeen
behoeftee aan bestuursrechtspraak die voorziet in snelle, efficiënte
enn definitieve conflictbeslechting. De invoering van het nieuwe
bestuursprocesrechtt in 1994 beoogde mede in deze behoefte te voorzien.. Daarbij is de competentie van de bestuursrechter uitgebreid en
heeftt deze rechter een aantal nieuwe bevoegdheden gekregen. In de
praktijkk echter voorziet bestuursrechtspraak bepaald niet altijd in de
voormeldee behoefte van de rechtzoekende.
Inn dit boek wordt nagegaan waar knelpunten optreden en hoe
dee rechter deze nieuwe bevoegdheden, meer dan hij nu doet, zou
kunnenn inzetten ter bevordering van efficiënte en effectieve rechtspraak.. Daarbij komt de vraag aan bod of wetswijziging wenselijk is.
Voortss wordt nagegaan of integratie van aspecten van mediation, in
hett bijzonder van de daarbij te hanteren communicatietechnieken,
inn de bestuursrechtspraak het conflictoplossend vermogen daarvan
kann vergroten.
Eenn terugkerend thema in dit boek is het spanningsveld dat bestaat
tussenn het streven naar efficiënte en effectieve rechtspraak enerzijds
enn de rechtsbeginselen en staatsrechtelijke eisen waaraan de rechter
bijj de uitoefening van zijn taak is gebonden, anderzijds.
Simonee Pront-van Bommel is werkzaam als advocaat op het gebied
vann het bestuursrecht, in het bijzonder het publieke gezondheids- en
geneesmiddelenrecht. .
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