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11 Inleiding 

1.11 HET 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 duide-
lij kk 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 recht-
zoekendenn behoort richtinggevend te zijn voor het functioneren van de bestuurs-
rechtspraak.. 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 recht-
spraakk 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 vol-
gendee 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, rechtseen-
heid,, 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 verschil-
lendee 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 vol-
gendee passage die is ontleend aan de memorie van toelichting op de tweede 
tranchee van de Awb.3 

1.. Zie voor een overzicht: Brenninkmeijer e.a. (1999). 
2.. Keuzen voor de bestuursrechtspraak (2001), p. 26 
3.. 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 bestuurs-
rechtspraakk 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 daar-
overr 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 proce-
duree 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.. Bijv. Brenninkmeijer (1994b); Schueler (1994); Koeman (1995a); Ten Berge (1998), p. 34; Alle-
wijnn (1998); Neerhof (1999); Goorden (1999); Polak (2000a); Polak (2000b); Koeman (2001); 
Boukemaa (2001); Ettekoven (2001). 

5.. 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. Schreuder-
Vlasblom:: 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 onderne-
merr is ontvankelijk. De rechter zal vervolgens deze besluiten kunnen toetsen aan rechts-
normenn 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 ver-
nietigdee 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 belangheb-
bendee 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 Wol-
den.. 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 besternmingsplan-
voorschriftenn 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 natuur-
wetenschappelijke,, landschappelijke of cultuurhistorische waarden. Uiteindelijk oordeelde 
dee rechter het onderhavige gebruik grotendeels in overeenstemming met het overgangs-
rechtt van het bestemmingsplan, tenminste voor zover dat gebruik reeds ten tijde van het 

6.. Vgl. Van Kemenade e.a. (1997), p. 12,13 en 59. 
7.. Vgl. Van Male (1992), p. 28. 
8.. 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. 
9.. Schueler (1994); Polak (2000a); zie P.J.J, van Buuren in zijn noot bij ABRvS 23 maart 1995, 

ABB 1996, 262. 
10.. 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 oor-
deeldee 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 voorgeno-
menn 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 ver-
zochtt 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 burge-
meesterr 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 proce-
duress 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 ingetrok-
ken.. 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 stand-
plaatsvergunningg 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.. Keuzen voor de rechtspraak (2001), p. 12 -16. 
12.. 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 ter-
mijn.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 bestuursrecht-
spraakk (en ook andere hoogste bestuursrechters) te kampen hebben met achter-
standenn 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 for-
melee 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 pres-
siemiddell  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.. 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). 

14.. 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). 

15.. Jansen (2000); zie over de lange duur ook: Kamerstukken II, 2000 - 2001, 27 461, nr. 1. 
16.. Klap & Widdershoven (1998), i.h.b. p. 199. 
17.. Kamerstukken II, 2000-2001, 27 461, nr.1. 
18.. 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 bestuurs-
orgaann 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 vol-
ledigg 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 bevei-
ligdee 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 drijf-
veerr 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 pri-
mairee functie van bestuursrechtspraak bestaat uit het bieden van rechtsbescher-
mingg 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 rechtzoe-
kendenn 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 janu-
arii  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 ade-
quatee wijze de aan hem voorgelegde bestuursrechtelijke geschillen te beslech-
ten.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 gesigna-
leerdee 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 uit-
gegaan,, 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 toelich-
tingg is op dit punt in overeenstemming met de heersende leer.22 

20.. Kamerstukken II, 1991 -1992,22 495, nr. 3, p. 25 en 140. 
21.. Kamerstukken II, 1991 -1992,22 495, nr. 3, p. 31 en 35. 
22.. Banda (1989), p. 167; Uylenburg (1992), p. 70; uitgesproken Tak (1995a), p. 14 - 23; genuan-

ceerderr 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 plich-
tenn een belanghebbende en een bestuursorgaan jegens elkaar hebben (het bin-
dendd 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 con-
flictt 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 bijvoor-
beeld:: 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 rechtstaatge-
dachte,, 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 bestuurs-
rechtt 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 func-
tiee 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.. Konijnenbelt (1991), p. 165; Widdershoven (1989), p. 30 en 33; Kobussen (1987), p. 142. 
24.. Hirsch Ballin (1985). Allewij n (1994), p. 113: "Het onderscheid tussen het controle-element 

enn het rechtsbeschermingsaspect is voor een groot deel schijn." 
25.. Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 531. 
26.. Allewij n (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 rechtsbe-
schermingg ingeval een burger een bestuursbesluit ter toetsing aan de rechter kan voorleggen. 

27.. Muller (2001), p. 3. 
28.. Muller (2001), p. 3. 
29.. Banda (1989), p. 167; Van Male (1982), p. 30. 
30.. Vgl. Van der Hoeven (1989), p. 226. 
31.. Konijenbelt & Van Male (1999), p. 532 en 533. 
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Behoorlijkee rechtsbescherming moet uiteindelijk worden geboden door een onaf-
hankelijkee rechter^2 Alleen deze instantie kan immers een voldoende tegen-
machtt vormen ten opzichte van bestuursorganen en aan rechtzoekenden de 
vereistee rechtsbescherming bieden. 

Hett uitgangspunt dat bestuursrechtspraak fungeert ter compensatie van de machtsuitoefe-
ningg door de overheid jegens burgers, behoeft nuancering. Zo valt in de memorie van toe-
lichtingg 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 gege-
vens,, 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 veran-
derdee verhouding tussen burger en overheid.33 Die verhouding wordt heden veelal aange-
duidd als een wederkerige rechtsbetrekking. De wetgever heeft met deze veranderende 
verhoudingg rekening willen houden en deze mede als richtsnoer genomen bij het aan-
brengenn 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 rechtsbescherming-
functiee verscheidene nieuwe regels ingevoerd35 die de volgende veranderingen 
hebbenn gebracht: 

-- 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 bestuurs-
orgaann 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. 

32.. Hirsch Ballin (1985). 
33.. Kamerstukken II. 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 34. 
34.. Kamerstukken II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 35. 
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 evenredig-
heidsbeginsell  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 beleids-
regels.3 3 

Besluitenn die een bestuursorgaan neemt ter voorbereiding van privaatrechtelijke handelin-
gen,, 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 beoor-
delen,, 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 daar-
doorr is ontstaan, aan hem dient te vergoeden. Dat is wel zo efficiënt. In het verle-
denn 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 bestuurs-
rechterr 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 uit-
spraakk 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 onder-
zoekk ter zitting. De rechter dient zich dus bij zijn uitspraak in beginsel te beper-
kenn 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 bestuurs-
rechtspraakk in te nemen. 

Dee taak van de rechter om de materiële waarheid te vinden is daarmee meer op de achter-
grondd 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 recht-
zoekendee 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 betrok-
kenn belangen in redelijkheid tot het in rechte bestreden besluit had kunnen komen. In 
dezee voormalige toetsingsgrond was tot uitdrukking gebracht, dat de rechter de evenredig-
heidd 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 gecodifi-
ceerd.. 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 evenredig-
heidsbeginsel. . 

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 mate-
riëlee 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 mar-
ginaal. . 

7.3.55 ' n de zaak voorzien 

Dee Awb kent aan de bestuursrechter de bevoegdheid toe om in de zaak te voor-
zienn (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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1.44 RANDVOORWAARDEN VOOR ADEQUATE BESTUURSRECHTSPRAAK 

1.4.11 Overzicht 

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.. Rechtszekerheidsbeginsel 
2.. (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.. Het beginsel van toegang tot de rechter (rechtsbeschermingfunctie) 
6.. Onpartijdigheids- en onafhankelijkheidsbeginsel 

AndereAndere randvoorwaarden: 

IV.. Organisatorische en maatschappelijke randvoorwaarden: 

7.. Snelheid 
8.. Efficiëntie (doelmatigheid) 
9.. Effectiviteit 
10.. 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 II I 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 rechts-
beschermingfunctiee houdt deze in, dat rechtspraak zoveel mogelijk behoort te 
leidenn tot een rechterlijke eindbeslissing over de rechtspositie van de rechtzoe-
kende.. Rechtspraak die niet daartoe leidt, terwijl dit wel mogelijk is, is inefficiënt 
enn ineffectief. Voorts laat dat soort rechtspraak rechtzoekenden onnodig in onze-
kerheid.. 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 vorderin-
genn 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 wetsge-
schiedenis). . 

Dee verschillende randvoorwaarden hangen vaak nauw met elkaar samen. Zo is de keer-
zijdee 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 bij-
voorbeeldd 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.. 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. 

40.. 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 motive-
ringsbeginsell  is daarin wel vastgelegd, namelijk in artikel 8:77 Awb. Het autonomiebegin-
sell  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 arti-
kell  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 hoofd-
stukk van de Awb heeft willen verbeteren. De randvoorwaarde dat rechtspraak 
betaalbaarr behoort te zijn, blijf t 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 rechts-
hulpp op basis van die wet. Rechtsbijstand is voor bestuursrechtspraak weliswaar niet ver-
plicht,, 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 veroorde-
lingg dekt over het algemeen slechts een bescheiden deel van de kosten van juridische bij-
standd 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 wor-
denn gemaakt op initiatief van één van de partijen en eventueel van andere belang-
hebbenden. . 

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 randvoorwaar-
denn voldoet. 

Enkelee randvoorwaarden gelden daarbij als 'harde' juridische eisen, in die 
zinn dat op de schending daarvan een juridische sanctie staat. Een rechterlijke uit-
spraakk die bijvoorbeeld niet voldoet aan de eis van onpartijdigheid, dient te wor-
denn 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 schetsma-
tigg 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 toet-
singsmaatstaven.. 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 rechtszeker-
heidd te bieden omtrent de rechten en plichten van een belanghebbende jegens het 

42.. Art. 54, tweede lid, WRO. 
43.. Art. 20.1, eerste lid, Wm. 
44.. 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 overwegin-
genn 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, daad-
werkelijkk 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 voor-
schriftenn 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 vrij-
heidd heeft om keuzen te maken die niet primair zijn ingegeven door de van toepassing 
zijndee rechtsnormen. Deze normen bepalen dan 'slechts' de ruimte waarbinnen bestuurs-
organenn 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 wet-
geverr en het bestuur. De bestuursrechter neemt alleen incidenteel en op verzoek 

45.. Schreuder-Vlasblom (1987), p. 374, 389 - 391 en 397 - 401: de taak van de rechter is het bieden 
vann rechtszekerheid in een concreet geval. 

46.. Zie voor de betekenis van het democratiebeginsel: Schlössels (1998), p. 80 - 85. 
47.. 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 recht-
zoekendee redelijkerwijs van mening kan zijn een geschil te hebben met het 
bestuursorgaan.44 De Waard omschrijft rechtspraak als een juridisch genor-
meerdd proces van beoordeling van een beweerde schending of dreigende schen-
dingg van bestaande rechten en/of rechtsplichten, aan de hand van rechtsnormen 
uitmondendd in een uitspraak waarin en waardoor aan het resultaat van de beoor-
delingg 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 rechtsbe-
ginselenn hem voldoende aanknopingspunten bieden om een rechtsgeschil bin-
dendd 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 bemoeie-
niss 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 laat-
stee schakel vormt in een keten van besluitvorming waarbij bindend de rechtsposi-
tiee 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 vol-
doendee 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 con-
trolee op en de beheersing van de macht van de rechter zijn gelegen in de transpa-
rantiee 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 onpartij-
digheidd geldt in dit verband als essentieel. Transparantie wordt bereikt onder 

48.. Vgl. Stroink (1993), p. 2. 
49.. De Waard (1987), p. 13 en 14. 
50.. Klap (1994), p. 63. 
51.. De Waard (1987), p. 66. 
52.. Stroink (1993), p. 2. 
53.. De Waard (1987), p. 330; Schreuder-Vlasblom (1987), p. 307 - 309. 
54.. Brenninkmeijer (1987), p. 8 -12, 45 en 46. 
55.. Vgl. Stroink (1993), p. 2; Schreuder-Vlasblom (1987), p. 312 - 319, p. 397 en 399: zij behandelt 

dee onderhavige problematiek vanuit historisch perspectief. 
56.. Vgl. Brenninkmeijer (1987), p. 36 en 37. 
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anderee doordat de rechter gehouden is om zijn besluiten deugdelijk te motive-
ren.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 deug-
delijkee 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 wan-
neerr 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 verant-
woordelijkhedensfeerr 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 tij -
denss 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 rechts-
normen.. Uitgangspunt daarbij is dat de vooromschreven staatsrechtelijke verhou-
dingg 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 plich-
tenn een belanghebbende en een bestuursorgaan jegens elkaar hebben. Die beoor-
delingg zou zoveel mogelijk ex nunc behoren te geschieden. Anderen spreken in 

57.. Vgl. Stroink (1993), p. 70. 
58.. Vgl. De Waard (1987), p. 371 en 372. 
59.. Stroink (1993), p. 14. 
60.. De Waard (1987), hoofdstuk 7. 
61.. De Waard (1987), p. 245. 
62.. 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 uit-
spraakk definitief beslecht is. 

Rechtspraakk bleek blijkens de in paragraaf 1.1.2 genoemde voorbeelden veelal niet effec-
tief.. 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 verbe-
teringg van de formele gebreken. Over het algemeen geldt dat bij een vernietiging wegens 
strijdd met het zorgvuldigheidsbeginsel of wegens een motiveringsgebrek voor de rechtzoe-
kendee 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 ver-
langdee 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 defi-
nitieff  ten einde gebracht. 

Vann een definitieve beslechting van het rechtsgeschil kan ook sprake zijn, indien de rech-
terr tot het vernietigen van het in rechte bestreden besluit overgaat, maar het bestuursor-
gaann 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 geïnfor-
meerdd over alle relevante feiten, belangen en argumenten van het bestuursor-
gaan,, 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 ech-
terr 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 kun-
nenn voorzien. Het 'ware' conflict zal daarvoor vaak te veelomvattend zijn en 

63.. Ten Berge e.a. (1996), p. 228; Allewij n (1998), p. 291 en 292; vgl. Kamerstukken II , 
19911 -1992, 22 495, nr. 3, p. 34. 

64.. Brenninkmeijer (1994b), p. 17 en 31; Schueler (1994), p. 172; Koeman (2001); Polak (2000a), 
p.. 43 e.v. 
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aspectenn kennen waaraan de rechter naar huidige maatstaven geen of slechts zij-
delingss aandacht mag besteden. Het 'ware' conflict kent bijvoorbeeld (ook) econo-
mische,, 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 advocaat-
generaall  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 justi-
tiabelenn 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 beschik-
kingg te staan aan hen die rechtsbescherming behoeven en overbodige procedures 
behoortt men zoveel mogelijk te vermijden. 

Zoo op het eerste gezicht lijk t 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 voor-
beeldd 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 bijvoor-
beeldd 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.. Zie zijn conclusie bij HR 5 oktober 1984, NJ 1985, 445, m.n. W.L. Heemskerk (overweging 
16}. . 

66.. ABRvS 18 januari 1999, AB 1999,161, m.n. A. van Hall. 
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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). Kenne-
lij kk 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 rechtszeker-
heid.. 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 bijzon-
deree 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 beoorde-
lingg van het aan hem voorgelegde conflict. 

Eenn rechtzoekende heeft over het algemeen het meest aan een rechterlijke uit-
spraakk die zoveel mogelijk zekerheid biedt over de rechten die hij aan het mate-
riëlee 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 ver-
gunning.. Hij schiet er dan niet zoveel mee op als de rechter de afwijzing van zijn 
aanvraagg van deze vergunning enkel onrechtmatig oordeelt, omdat het bestuurs-

67.. De Waard (1987), p. 178. 
68.. Van der Vlies, Pront-van Bommel & Allewij n (1996). 
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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 rech-
terr 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 ter-
zijdee te leggen en op grond van dat beginsel zoveel mogelijk de materiële bezwa-
renn 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 for-
melee 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 huur-
subsidiee 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-

69.. Bijv. Neerhof (1999). 
70.. Allewijn (1998), p. 294; Neerhof (1999), p. 72. 
71.. Allewijn (1998), p. 294 en de door hem aangehaalde jurisprudentie. Bestuursrechtspraak zou 

volgenss hem sinds 1994 gericht zijn op finale conflictbeslechting. Anders Polak (2000a), 
p.. 13: "Als ik het in vogelvlucht gegeven beeld overzie, vind ik dus de teneur van het artikel 
vann Allewijn.... te optimisch." 

72.. ABRvS 13 maart 1997, AB 1997, 386. 
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geverr immers van mening dat een vernietiging waarmee partijen niets opschie-
ten,, 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 toelich-
tingg op die wet blijkt, namelijk uit de passages die betrekking hebben op het con-
ceptt 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 reke-
ningg 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 memo-
riee van toelichting valt op te maken, dat men bij de wederkerigheid van de rechtsbetrek-
kingg 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 geba-
seerdd 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 

73.. Daalder e.a. (1994), p. 175. 
74.. Zie noot 70. 
75.. 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. 
76.. Vgl. Achterberg (1986), p. 372. 
77.. Kamerstukken II, 1989 -1989, 21 221, nr. 3, p. 11 -13. 
78.. 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 waar-
voorr 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 daar-
meee 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. Defini-
tievee 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 eerstge-
noemdee 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 rech-
terlijkee uitspraak is veelal voor hen van belang om een bepaalde activiteit te ont-
plooienn 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 kun-
nenn 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 activi-
teitenn kan uitgaan. 

1.55 VRAAGSTELLING 

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

1.. Is de competentie van de bestuursrechter op een duidelijke en consi-
stentee 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 mogelijkhe-

denn om bestuursrechtelijke rechtsgeschillen efficiënt en effectief te 
beslechten? ? 

4.. Maakt de rechter met het oog op wat van hem idealiter zou mogen wor-
denn verwacht - namelijk efficiënte en effectieve rechtspraak - vol-
doendee gebruik van die bevoegdheden? 

Dee vragen 3 en 4 hebben met name betrekking op de volgende onderwerpen: 

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. 

5.. In welke mate kan bestuursrechtspraak tevens voorzien in de behoefte 
vann rechtzoekenden aan het oplossen van het conflict (conflictoplos-
sendd 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 ove-
rigee vragen hebben betrekking op andere aspecten van de inrichting van de 
bestuursrechtspraak.. Die vragen staan min of meer op zichzelf en zijn in de lite-
ratuurr 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 bestuursrechte-
lijk ee 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.. Polak (2000a): hij beantwoordt die vraag bevestigend. 
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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 inzet-
ten,, zullen in dit boek aan de orde komen. Het accent ligt op de bevoegdheden die de wet-
geverr 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 bestuurs-
rechtspraakk in die behoefte voorziet en zou kunnen voorzien. Vraag 5 heeft op 
dezee problematiek betrekking. 

1.66 INDELING 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 over-
eenstemmingg is met dit uitgangspunt. Het zal blijken, dat bestuursrechtelijke 
geschillenn over het algemeen onder de competentie van de bestuursrechter val-
len.. 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 jurispru-
dentiee 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 recht-
streekss 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 beleids-
matigg gekleurde argumenten daartoe tot op heden niet overgegaan in afwijking van zijn 
oorspronkelijkee bedoeling. Het invoeren van een rechtstreeks beroep tegen algemeen ver-
bindendee voorschriften en beleidsregels zou oorspronkelijk per 1 januari 1999 geschieden, 

81.. Vgl. Wulffraat - Van Dijk (1995), p. 278. 
82.. 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 lijk t 
mett name ingegeven door politieke overwegingen. 4 

Vervolgenss komt in hoofdstuk 2 aan de orde, dat het uit oogpunt van rechtsbe-
schermingg 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 moge-
lij kk 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 ver-
band,, 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 hoofd-
stukk 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 ver-
volgenss 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 onder-
worpen.. 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 rechtsbe-
schermingfunctiee 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.. Kamerstukken II , 1998 - 1999, 26 077, nr. 53 t/m 53f, Stb. 1998, 738 (wet van 24 december 
1998). . 

84.. Vgl. Polak (1999), p. 58. 
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sturen.. Deze onderwerpen houden met elkaar verband en komen achtereenvol-
genss 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), arti-
kell  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 zoda-
nigg te beslechten dat daarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de belan-
genn 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 oplos-
senn van conflicten. De conclusie is, dat het conflictoplossend vermogen van recht-
spraakk 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. 




