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33 De omvang van het geschil (vervolg) 

3.11 INLEIDING 

3.1.11 Algemeen 

Inn dit hoofdstuk ga ik na welke eisen aan het autonomiebeginsel en het rechtsze-
kerheidsbeginsell  kunnen worden ontleend met betrekking tot de grenzen van de 
omvangg van het geschil, en in hoeverre de veranderingen in het procesrecht daar-
bijj  een functie vervullen. 

Nieuwee ontwikkelingen kunnen het bestuursorgaan nopen tot het nemen van 
eenn nieuw besluit hangende de procedure. Uit oogpunt van effectieve en effi-
ciëntee 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 uit-
oefenen.. 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, lijk t rechtspraak haar doel 
omm rechtsbescherming aan rechtzoekenden te bieden voorbij te schieten. Uit-
gaandee 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 ver-

324.. "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 spre-
kenn (zie paragraaf 1.4). Uit hoofde daarvan behoort het immers tot de verantwoordelijk-
heidd 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 rechtsre-
gelss 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 relati-
veren.. 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 en 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 rech-
tenn 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 onder-
delenn van besluiten waartegen geen beroep is ingesteld, in rechte vaststaan. Deze 
behorenn niet voor vernietiging door de rechter in aanmerking te komen. 

325.. Pront-van Bommel (1993); Pront - van Bommel (1998). 
326.. 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 bestre-
den.. 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 geadres-
seerdee 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 rechts-
krachtt 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 bestuurs-
orgaann 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 recht-
spraakk is het wenselijk, dat de rechter zoveel mogelijk in zijn uitspraak de meest 
'actuele'' stand van zaken van de rechtspositie van de rechtzoekende kan betrek-
ken.. 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.. Art. 6:7 Awb. In bijzondere wetten kunnen andere termijnen zijn opgenomen, bijv. art. 33c 
Vww (oud) (4 weken). 

328.. 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 proce-
duree reeds kan aanpassen en de rechter deze vervolgens in zijn beoordeling mee-
neemt,, wordt een eventuele nieuwe procedure voorkomen. Partijen weten 
bovendienn daardoor eerder waar zij aan toe zijn. Ook daarmee worden de efficiën-
tiee en effectiviteit van rechtspraak, alsmede de rechtszekerheid gediend. 

3.22 DE 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 belang-
hebbendenn 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 tij -
denss het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting. Deze zaken vormen de 
grondslagg van zijn uitspraak. Artikel 8:69, eerste lid, Awb is 'nieuw'. Een verge-
lijkbaree bepaling bestond niet in het 'oude' geschreven bestuursrecht. Volgens de 
wetgeverr is die bepaling mede ingevoerd in verband met de rechtsbescherming-
functiee van bestuursrechtspraak. Op grond daarvan zou de rechter bij zijn uit-
spraakk 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 rechts-
zekerheidd van degenen die bij het besluit zijn betrokkenen, bepaald ongelukkig 
zijn.33°° Het geldende recht lijk t 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.. Kamerstukken II , 1991 - 1992, 22 495, nr. 3, p. 141. 
330.. 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 waarte-
genn 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, eer-
stee 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 bijvoor-
beeldd 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 vergun-
ningvoorschrift.. 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 uitkeringsbe-
sluit,, 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 arti-

331.. ABRvS 4 november 1996, JB 1997, 5; CRvB 24 oktober 1997, JB 1997, 273, AB 1998, 42; Bren-
ninkmeijerr (1991), p. 77: op dit punt bestaan geen wezenlijke verschillen tussen het burger-
lij kk procesrecht en het bestuursprocesrecht. 

332.. 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 prin-
cipee 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. Vol-
genss 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 wet-
geverr 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 intrek-
kingg 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 voor-
datt hij in beroep ging, indien verscheidene belanghebbenden met tegengestelde belangen 
beroepp hebben ingesteld. Het geijkte voorbeeld daarvan is een geschil over een vergun-
ningverlening,, waarbij de vergunninghouder beroep heeft ingesteld tegen de aan de ver-
gunningg verbonden voorschriften, terwijl derde-belanghebbenden beroep hebben 

333.. Kamerstukken II , 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 141 en 142. 
334.. Banda (1989), p. 123 -125 en 152. 
335.. Kamerstukken II , 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 142. 
336.. Kamerstukken II , 1991 -1192, 22 495, nr. 3, p. 141. 
337.. 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 ande-
renn is ingesteld. Die benadeling valt te rechtvaardigen, omdat deze plaatsvindt ter bescher-
mingg 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 beroepster-
mijnn 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 argumen-
tenn die eiser aandraagt waarom zijns inziens dat besluit (gedeeltelijk) vernieti-
gingg 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 verschil-
lendee 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 prin-
cipee 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.. Artikel 6:5 Awb. 
339.. Zie par. 3.3. 
340.. 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 uit-
spraak,, 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 interpreta-
tiee 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 gebre-
kenn 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 bewerkstelli-
genn 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 bezwa-
renn (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 blijf t ech-
terr 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.. Zoals nog in paragraaf 7.6 zal worden behandeld, acht de bestuursrechter zich alleen ver-
plichtt om rechtsgronden aan te vullen bij schending van recht van openbare orde. 

342.. 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 ver-
volgens,, dat de rechter zich tot de beoordeling van de grieven 'karf beperken. De nieuwe 
vreemdelingenwett is inmiddels van kracht. 

343.. Schlössels (2001d), p. 474. 
344.. 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 grie-
venn 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 vrij-
stellingg over deze ruime interpretatie te horen. Ook verweerder moet de gelegenheid krij-
genn 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 ver-
langenn 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 DE 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 bezwaar-
fasee en het beroep het in rechte bestreden besluit intrekken of wijzigen. Het 
bestuursorgaann kan daartoe overgaan om fouten die het gemaakt heeft, te herstel-
len,, 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.. Art.23 WetARB. 
346.. 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 verlo-
renn 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 intrekkings-
off  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 recht-
spraak.. 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 toepas-
sing,, 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.. Kamerstukken II, 1988 -1989,21 221, nr. 3, p. 137. 
348.. 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 oorspron-
kelijkee 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 geno-
menn besluit. Het bestuursorgaan neemt bijvoorbeeld eerst een besluit tot subsidieverle-
ning,, vervolgens stelt het de hoogte van de subsidie vast351 Dat doet zich bijvoorbeeld ook 
voor,, indien een bestuursorgaan een besluit ter uitvoering van een bevoegdhedenovereen-
komstt 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 schuif-
puii  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 bijvoor-
beeldd niet van toepassing als tijdens het beroep inzake een oprichtingsvergun-
ningg voor een jongerencentrum het bestuursorgaan voor die oprichting 
vervolgenss een revisievergunning afgeeft.35 In dat geval is sprake van het uit-
oefenenn van twee verschillende publiekrechtelijke bevoegdheden. 

Aann de voorwaarde van één bevoegdheid lijk t bijvoorbeeld ook niet te zijn 
voldaan,, als een bestuursorgaan naar aanleiding van een overtreding van vergun-
ningvoorschriftenn eerst een dwangsom oplegt, en vervolgens de vergunning 

349.. 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 verschil-
lendee wettelijke regeÜngen. 

350.. CRvB 7 augustus 1997, AB 1997, 376, m.n. H.Ph.J.A.M. Hennekens. 
351.. Dat het hier om twee afzonderlijke besluiten gaat, blijkt uit artikel 4:29 Awb. 
352.. Artikel 8:14 Awb. 
353.. Langbroek (1998), p. 410. 
354.. ABRvS 29 mei 1997, JB 1997,172, m.n. E.C.H, van der Linden: er was sprake van een nieuwe 

bouwaanvraag. . 
355.. CRvB 25 mei 1999, NJB-rechtspraak, 1999, p. 1278. 
356.. 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 aangelegen-
heid,, namelijk de exploitatie van het jongerencentrum en de beëindiging van het 
illegalee gedrag van de vergunninghouder. De feitelijke werkelijkheid en de juridi-
schee 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 geconfron-
teerd.. 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 ver-
gunningg - 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 mogelijkhe-
denn 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 bestuurs-
rechtspraakk als de Centrale Raad van Beroep artikel 6:18 Awb daarentegen wel van toepas-
sing.. 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 essen-
tiëletiële nova het bestuursorgaan zijn in rechte bestreden besluit niet hangende de 
proceduree mag intrekken of wijzigen. Het lijk t 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 informe-
ren.. Indien het bestuursorgaan dat nalaat of daarover verkeerde informatie geeft, lijk t dit 
eenn goede reden om een eventuele overschrijding van de termijn van bezwaar op grond 

357.. Bolt (2000). 
358.. 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 voor-
schriftenn 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 acti-
viteitenn 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 rech-
terr 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 belang-
hebbendenn 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.. De bestuursrechter blijkt echter niet gauw bereid om een verschoonbare termijnoverschrij-
dingg aan te nemen als het besluit geen rechtsmiddelenclausule bevat, zelfs ingeval de belang-
hebbendee niet werd bijgestaan door een advocaat; zie ABRvS 8 mei 2001, AB 2001, nrs. 291 
enn 292, beide m.n. L.D.A. Damen. 

360.. Koeman & Daalder (2001), p. 173. 
361.. 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 moge-
lijkheidd hebben om partijen te vragen of zij kunnen instemmen met het overslaan van een 
instantiee (p. 28 en 29). 

362.. 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 lijk t duidelijk wanneer sprake is van 'slechts' het aanpassen van de motive-
ringg 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 den-
kenn aan het geval, dat burgemeester en wethouders een terrasvergunning eerst 
(tenn onrechte) wegens dreigende overlast voor omwonenden weigeren en dat ver-
volgenss 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 toe-
passingg zijnde Algemene plaatselijke verordening. 

Dee Centrale Raad van Beroep lijk t 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 verle-
den)) 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 tweepartijen-
conflictenn 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 voor-
waarde,, 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.. 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. 

364.. Schueler (1994), p. 185. 
365.. 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 1998366 

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 voorzie-
ning.. 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 restric-
tievee benadering van de rechter verdraagt zich slecht met het finaliteits-
beginsel.368 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 onder-
havigee 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 bestuurs-
rechtspraakk komt in zoverre terug op hetgeen zij hierover heeft overwogen in haar uit-
spraakk 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 een fictieve weigering.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 proce-
duree zou mogelijk behoren te zijn, mits belanghebbenden die partij zijn vol-
doendee gelegenheid krijgen om in het proces hun belangen te verdedigen in 

366.. AB 1999, 107, m.n. F.C.M.A. Michiels. 
367.. F.C.M.A. Michiels in zijn noot bij  AB 1999,107: volgens hem dient gelet op de procesecono-

miee de rechter, als er  voldoende gegevens voorhanden zijn, de zaak inhoudelijk te beoorde-
len.. De rechter  voorziet overigens in de zaak door  het bezwaar  alsnog niet-ontvankelijk te 
verklaren. . 

368.. Van der  Meulen (1999). 
369.. H01.95.0104. 
370.. Kamerstukken II , 1988 -1989,21 221, nr. 3, p. 120. 
371.. 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 proce-
dure.. Het is immers heden mogelijk dat na vernietiging van het in rechte 
bestredenn besluit een bestuursorgaan een nieuw besluit neemt met hetzelfde dic-
tumm als het vernietigde besluit maar met een andere motivering. De belangheb-
bendee 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 lijk t 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 besluit-
vormingg te herstellen. Het heeft al een mogelijkheid gehad om die fouten te her-
stellenn 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 bewijs-
voering.. 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.. Neerhof (1999), p. 84. 
373.. Zie voor de ex tunctoetsing: Kamerstukken II , 1991 - 1992, 22 495, nr. 3, p. 36. 
374.. 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 'onver-
koopbaar'' zeker gelet op de primaire functie van rechtspraak die juist bestaat uit het bie-
denn 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 moti-
veringg van zijn besluit (essentieel) te wijzigen is wel een wetswijziging nodig ter 
verruimingg van de reikwijdte van artikel 6:19 Awb. 

3.55 TEN 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 vorde-
ringg van eiser geeft de uiterste grenzen aan. Dat artikel beperkt de omvang van 
hett geschil. Aan dat artikel ligt het autonomiebeginsel ten grondslag. De autono-
miee 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 auto-
nomiee valt te rechtvaardigen op basis van de rechtsbeschermingfunctie. Rechts-
beschermingg 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 bijvoor-
beeldd in belangrijke mate de autonomie van de belanghebbende. Zo bezien is de autono-
miee 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 reforma-
tioo in peius niet is toegestaan. Een reformatio in peius verdraagt zich niet met de 
rechtsbeschermingfunctiee van bestuursrechtspraak en ook niet met het rechtsze-
kerheidsbeginsel.. 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.. Damen (2000). 
376.. 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 grie-
venn van eiser. Hij is daarbij echter uitgegaan van een soepel te hanteren grieven-
stelsel. . 

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 uitge-
breid.. 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 recht-
spraakk is deze restrictieve benadering onwenselijk. Het toepassen van beide bepa-
lingenn 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 bestuursor-
gaann 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 belanghebben-
denn 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 nade-
lenn kleven, namelijk hun complexiteit379 en het feit, dat hun betekenis nog niet is uitge-
kristalliseerd.33 Daardoor valt vaak niet op voorhand vast te stellen of zij van toepassing 

377.. 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 finaliteits-
beginsel. . 

378.. Van Ettekoven (2001) doet daartoe concrete voorstellen (p. 77 en 78). 
379.. Ettekoven (2001), p. 48. 
380.. 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 wijzigingsbe-
sluit.. 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 defini-
tieff  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 proce-
duress waarbij men soms (nog) zelfs niet toekomt aan de beoordeling van het bestuursrech-
telijkee geschil zelf.384 

381.. Ten Berge e.a. (19%), p. 215  218: de wijze waarop deze bepalingen in de bestuursrecht-
spraakk toepassing vinden, is voor partijen problematisch, omdat daarover onduidelijkheid 
bestaat. . 

382.. 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. 

383.. A.R. Neerhof in zijn noot bij CRvB 24 maart 1998, JB 1998,134. 
384.. Zie bijv. ABRvS 8 november 1999, AB 1999, 471, m.n. M. Schreuder-Vlasblom en de in de 

noott genoemde jurisprudentie. 




