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44 De belanghebbende 

4.11 INLEIDING 

4.1.14.1.1 Rechtsbeschermingfunctie en de relativiteitsleer 

Volgenss een consequente uitleg van de rechtsbeschermingfunctie behoren alleen 
diegenenn toegang tot de bestuursrechter te krijgen (zie paragraaf 1.2) die (redelij-
kerwijss kunnen) menen dat het bestuursorgaan regels schendt die ter bescher-
mingg van hun rechtspositie dienen (relativiteitsleer). Het gaat om personen die 
(redelijkerwijss kunnen) menen bepaalde rechten of aanspraken aan het materiële 
bestuursrechtt te ontlenen jegens dat bestuursorgaan. Zo'n recht of aanspraak valt 
aann te duiden als een subjectief recht. 

Iemandd die geen subjectief recht heeft in voormelde zin, behoort daarente-
genn volgens deze uitleg van de rechtsbeschermingfunctie de toegang tot de rech-
terr ontzegd te worden. Om hem eveneens toegang tot de rechter te verlenen lijk t 
opp gespannen voet te staan met de randvoorwaarde van efficiëntie van recht-
spraak:: rechtspraak wordt dan benut voor iets waarvoor het niet primair is 
bedoeld. . 

4.1.24.1.2 Partijen 

Opp grond van artikel 8:1, eerste lid, Awb juncto artikel 1:2 Awb dient iemand 
belanghebbendd te zijn om bij de rechter in beroep te kunnen gaan. Kennisname 
vann de jurisprudentie over dat begrip leert twee zaken. In de eerste plaats is het 
niett relevant of de betrokkene een beroep doet op een inbreuk op zijn rechtsposi-
tie.. Het tweede wat opvalt, is dat de rechter casuïstisch toetst of deze persoon een 
belanghebbendee is. Een belanghebbende dient weliswaar aan een aantal alge-
menee eisen te voldoen, maar de invulling daarvan is vervolgens in hoge mate 
afhankelijkk van de omstandigheden van het geval. Dat leidt ertoe, dat de jurispru-
dentiee inzake het belanghebbendenbegrip niet altijd even voorspelbaar is. In de 
praktijkk blijken niet zelden veel tijd, kosten en moeite gemoeid te zijn met het in 
rechtee beoordelen, of iemand belanghebbende is.385 Ook dat lijk t op gespannen 
voett te staan met de eis vann efficiënte rechtspraak. 

Ofschoonn de Awb niet expliciet omschrijft wie in de rechterlijke procedure procespartij 
zijn,, moet worden aangenomen, dat naast de eiser (appellant) ook het bestuursorgaan 
wienss besluit (of weigering om een besluit te nemen) wordt bestreden, partij is (gedaagde/ 
verweerder).. Dat volgt bijvoorbeeld uit artikel 8:23 Awb, waarin de vertegenwoordiging van 
bestuursorganenn in het proces is geregeld. Dat volgt ook uit artikel 8:72, vierde lid, Awb. 
Opp grond daarvan is de rechter bevoegd om een bestuursorgaan te veroordelen tot een 
bepaaldee prestatie. 

385.. Een groot deel van aflevering 48 jaargang 2000 van de AB is bijvoorbeeld aan de problematiek 
vann de beroepsgerechtigde gewijd. 
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Opp grond van artikel 8:26 Awb kan de rechter bovendien andere belanghebbenden dan 
degenee die beroep heeft ingesteld tot de sluiting van het onderzoek op de zitting de gele-
genheidd geven om alsnog als partij aan het geding deel te nemen: de zogenaamde instap-
pendee derden (zie paragraaf 7.3}. Artikel 6:13 Awb beperkt overigens weer de kring van 
beroepsgerechtigdenn (zie paragraaf 7.5.3). 

Voorr de vraag of iemand belanghebbende is, is blijkens vaste jurisprudentie bepa-
lendd of hij 'feitelijk' een nadeel lijdt (of dreigt te lijden) door het in rechte bestre-
denn besluit. In zoverre lijk t aan het belanghebbendenbegrip een ruime betekenis 
toee te komen. Ook anderszins valt de kring van beroepsgerechtigden als ruim aan 
tee merken. Zo is het mogelijk, dat rechtspersonen in rechte opkomen voor een 
ideëell  belang, en onder omstandigheden kunnen ook bestuursorganen beroep 
instellenn tegen een besluit van een ander bestuursorgaan. 

Somss is zelfs beroep opengesteld voor een ieder, mits degene die beroep 
instelt,, reeds in het stadium van het totstandkomen van het besluit, voor zover 
mogelijk,, zijn bedenkingen tegen het ontwerp daarvan bij het bestuursorgaan 
heeftt ingebracht (actio popularis). De actio popularis komt voor in het ruimte-
lijke-ordeningsrechtt en in het milieurecht. 

InIn het geval van een geschil over een bestemmingsplan kan in beginsel een ieder in beroep 
gaan.33 Zo kan men beroep op de rechter instellen tegen het goedkeuringsbesluit van 
gedeputeerdee staten inzake dat plan.3 7 Voorwaarde is wel dat men tijdens de voorberei-
dingsfasee van het plan al zijn zienswijze naar voren heeft gebracht of dat men (vervolgens) 
bedenkingenn heeft ingebracht bij gedeputeerde staten. Als men dat niet heeft gedaan, 
heeftt men in principe zijn recht van beroep verspeeld, tenzij het bestemmingsplan afwijkt 
vann het oorspronkelijke ontwerp daarvan. Dan valt aan de betrokkene immers geen verwijt 
tee maken dat hij niet in een eerdere fase bedenkingen heeft ingebracht. Het recht van 
beroepp is dus niet gekoppeld aan de hoedanigheid van een belanghebbende.3 

Voorr het milieurecht geldt een vergelijkbaar soort systeem. Op grond van artikel 20.6 Wm 
kann een ieder in beroep gaan tegen in die wet genoemde milieubesluiten, mits men in een 
eerderee fase tegen het ontwerp-besluit bedenkingen heeft ingebracht.3 9 Die laatste eis 
vervalt,, als aan deze persoon het nalaten daarvan niet valt tegen te werpen. Dat is bijvoor-
beeldd het geval, als de vergunning in afwijking van het ontwerp daarvan is vastgesteld. 

4.1.34.1.3 De kring van beroepsgerechtigden te ruim? 

Opp de regelgeving en de jurisprudentie die voorzien in deze ruime kring van 
beroepsgerechtigdenn is kritiek geuit door personen uit de kring van het bestuur 
enn in de wetenschappelijke literatuur. De kritiek vanuit de bestuurlijke hoek heeft 

386.. Art. 23, eerste lid aanhef en onder c, WRO. 
387.. Art. 56, tweede lid, WRO. 
388.. De actio popularis wordt gehandhaafd in het wetsvoorstel Rijksprojectenprocedure (Kamer-

stukkenn II , 2000 - 2001, 27 178, nr. 11, p. 1 en 2). 
389.. Tegen een niet tijdig nemen van een besluit op een aanvraag van een revisievergunning staat 

-- bij wijze van uitzondering - geen beroep open voor een ieder (geen actio popularis). Het 
vereistee van een expliciete wettelijke grondslag voor zo'n actie ontbreekt; zie ABRvS 13 juni 
2001,, AB 2001, 295. 
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voorall  betrekking op de actio popularis. Deze luidt, dat rechtspraak ten gevolge 
vann de actio popularis in feite als een verlengde inspraakprocedure fungeert. Die 
kritiekk houdt, vrij vertaald, in dat rechtspraak niet is bedoeld als forum waar men, 
inclusieff  allerlei belangenorganisaties, opnieuw met bestuurders over de te 
behartigenn belangen in discussie kan treden. De actio popularis zou uit het pro-
cesrechtt behoren te verdwijnen.390 

Hett commentaar dat vanuit wetenschappelijke hoek is geleverd, komt 
kortgezegdd erop neer, dat de kring van beroepsgerechtigden beperkt behoort te 
wordenn tot degenen die een beroep kunnen doen op een subjectief recht. Dat valt 
tee realiseren door de relativiteitsleer toe te passen bij het beoordelen of iemand 
belanghebbendee is, en uit dien hoofde toegang tot de rechter heeft. Schreuder-
Vlasblomm geldt als duidelijk pleitbezorgster voor het toepassen van die leer.391 

Dezee leer lijk t in overeenstemming met de rechtsbeschermingfunctie van 
bestuursrechtspraakk (zie paragraaf 4.1.i). 

Takk bijvoorbeeld diskwalificeert het middel van een ideële actie. Volgens hem is wel plaats 
voorr een bundeling van gelijke en gelijksoortige individuele rechts- en belangenaanspra-
ken.392 2 

Ditt hoofdstuk beschrijft eerst wie naar huidig recht in beroep kunnen gaan. Ver-
volgenss komt de vraag aan de orde of de kring van beroepsgerechtigden beper-
kingg behoeft, zodanig dat alleen degene aan wie een 'subjectief recht' toekomt, in 
beroepp kan gaan (relativiteitsleer). Dat zou onder andere betekenen, dat de actio 
populariss uit het bestuursprocesrecht behoort te verdwijnen. 

Off  het wenselijk is om de kring van beroepsgerechtigden te beperken, is 
medee afhankelijk van wat de consequenties daarvan zijn. Dit hoofdstuk gaat ook 
opp die vraag in. In dat verband zal worden bezien of het recht van beroep van 
rechtspersonenn die voor een ideëel belang opkomen, behouden behoort te blij -
ven.. Voorts wordt bekeken of het recht van beroep van een bestuursorgaan dat 
eenn besluit van een ander bestuursorgaan wil aanvechten, behoort te blijven 
bestaan.. Bij de beoordeling van deze kwesties baseer ik mij niet alleen op de 
rechtsbeschermingfunctie.. Ook de randvoorwaarde van efficiëntie en aanvul-
lendee overwegingen van pragmatische aard zijn bepalend. 

4.22 KRING VAN BEROEPSGERECHTIGDEN 

4.2.14.2.1 Personen met een rechtstreeks betrokken belang bij het besluit 

Iemandd is op grond van artikel 1:2, eerste lid, Awb belanghebbend als zijn belang 
rechtstreekss bij een besluit is betrokken. Dat is in de eerste plaats de persoon voor 
wiee het besluit een bepaald rechtsgevolg in het leven beoogt te roepen. Die per-
soonn is de geadresseerde van het besluit. 

390.. Van Kemenade e.a. (1997), p. 59. 
391.. Schreuder-Vlasblom (1994), p. 11 en 52; Tak (1992), p. 77 en 80 e.v.; bijv. ARRvS 30 januari 

1997,, JB 1997,114, m.n. H.J. Simon. 
392.. Tak (1990), p. 136. 
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Degenee aan wie bijvoorbeeld een subsidie is verleend, aan wie een vergunning is verstrekt 
off  degene ten aanzien van wie een besluit tot toepassing van bestuursdwang is genomen, 
geldtt als geadresseerde.393 

Hett is ook mogelijk, dat een besluit rechtsgevolgen in het leven beoogt te roepen voor een 
bepaaldee categorie van personen. Het besluit is dan niet tot bepaalde personen gericht. Dat 
iss het geval bij besluiten van algemene strekking. Bij zaaksgerichte beschikkingen, zoals 
bijvoorbeeldd een onbewoonbaarverklaring394 of het besluit tot het plaatsen van een pand 
opp de monumentenlijst, heeft het besluit betrekking op een bepaalde zaak zonder dat 
daarinn de personen voor wie het besluit rechtsgevolgen heeft, zijn bepaald. Zulke beschik-
kingenn roepen rechtsgevolgen in het leven voor een onbepaalbare groep van personen en 
zijnn uit dien hoofde niet aan te merken als persoonsgerichte beschikkingen. Deze zijn ver-
volgenss wel als zaaksgerichte beschikkingen aan te merken, omdat eigenschappen en hoe-
danighedenn daarvan blijkens de toepasselijke regelgeving van essentiële betekenis zijn om 
dezee te kunnen nemen.395 

Dee geadresseerde kan de enige belanghebbende zijn, wat veelal het geval is bij 
geschillenn over financiële rechtsbetrekkingen {tweepartij enconflicten). Dat soort 
conflictenn treft men veelvuldig op het terrein van het fiscale recht, het sociale ver-
zekeringsrecht,, het ambtenarenrecht en de subsidiëring aan. 

Hett is echter ook mogelijk, dat besluitvorming de rechtspositie van bepaalde aanwijsbare 
personenn beïnvloedt zonder dat het desbetreffende besluit gericht is op het veranderen van 
dee rechtspositie van deze personen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de voormelde zaaksge-
richtee beschikkingen. De onbewoonbaarverklaring van een pand zal bijvoorbeeld direct 
rechtsgevolgenn hebben voor de rechtspositie van degene die ten tijde van het besluit het 
pandd bewoont. De bewoner is echter niet de geadresseerde van het besluit. De onbewoon-
baarverklaringg kent geen geadresseerde, omdat dit besluit niet bepaalde personen noemt 
voorr wie het bestemd is. Het bestuursorgaan beoogt met dat besluit de rechten en plichten 
tee bepalen van een ieder die het pand bewoont en zal bewonen of het pand ter bewoning 
exploiteertt of zal exploiteren. 

Bijj  besluiten kunnen echter (tevens) derde-belanghebbenden betrokken zijn. Dat 
iss meestal aan de orde op het terrein van het milieurecht en het ruimtelijke-orde-
ningsrecht,, of de openbare orde. Verscheidene personen zijn dan beroepsgerech-
tigd.. De belanghebbenden kunnen vergelijkbare dan wel tegengestelde belangen 
hebben.. In geval van een conflict over dat soort besluiten valt te spreken van een 
meerpartijenconflict. . 

Dee betrokkenheid van verscheidene belanghebbenden maakt het beslech-
tenn van bestuursrechtelijke geschillen vaak gecompliceerd, zeker als deze perso-
nenn tegengestelde belangen hebben. Deze betrokkenheid heeft belangrijke 
processuelee consequenties zowel voor het beoordelen van het geschil als voor de 
gevolgenn van de uitspraak van de rechter. 

393.. Van Buuren (1978), p. 75 en 76; Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 105; Van Male (1992), 
p.. 42 - 43. 

394.. Artikel 29 Ww. 
395.. Nicolaï e.a. (1997), p. 194; Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 219 - 221: "concrete beschik-

kingen". . 
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Dee rechter zal bij zulke geschillen vaak verscheidene personen op de zitting krijgen, die 
iederr hun standpunt verdedigen. Hij dient vervolgens hun standpunt in de beoordeling 
vann het geschil te betrekken, soms uitgebreid, soms summier afhankelijk van de relevantie 
vann hun inbreng daarvan in het proces en de strekking van de toepasselijke wetgeving. 
Vanwegee het speciaÜteitsbeginsel396 hoeft de bestuursrechter immers slechts de belangen 
diee in de toepasselijke wetgeving besdierming hebben gevonden, en die van de geadres-
seerdee van het besluit, in zijn oordeel te betrekken. Voorts heeft de beslechting van een 
meerpartijenconflictt de processuele consequentie, dat de gevolgen van de uitspraak van de 
rechterr niet beperkt blijven tot twee partijen. Dat komt doordat, als de rechter in een meer-
partijenconflictt het beroep van een van de belanghebbenden gegrond verklaart, de rechts-
positiee van andere belanghebbenden daarvan direct gevolgen kan ondervinden. Men 
spreektt in dat geval van een erga-omneswerking van de uitspraak van de rechter. Zo kun-
nenn omwonenden bij de rechter beroep instellen tegen het verlenen van een milieuver-
gunningg aan hun buurman. Ingeval de rechter hun beroep gegrond verklaart, eindigt die 
proceduree in een vernietiging van deze vergunning. De buurman verliest in dat geval zijn 
rechtt om de milieubelastende activiteiten te verrichten die de vernietigde vergunning toe-
stond.397 7 

Off  iemand een derde-belanghebbende is, moet men per geval beoordelen op 
basiss van in de jurisprudentie ontwikkelde criteria. Deze persoon dient een eigen, 
persoonlijk,, concreet en objectief bepaalbaar belang te hebben. Bovendien dient 
voldoendee rechtstreeks verband te bestaan tussen het besluit en dat belang.398 Op 
sommigee van deze criteria kom ik terug in volgende paragrafen. 

4.2.22 Belang 

Algemeen Algemeen 

Watt een belang inhoudt, is niet wettelijk gedefinieerd. In de literatuur maakt men 
inn dit verband een onderscheid tussen een procesbelang en een belang in kwalita-
tievee zin.399 Een procesbelang ontbreekt bijvoorbeeld wanneer men beroep 
insteltt met het oog op een doel waarvan bij voorbaat al vaststaat dat dit niet met 
dee procedure valt te bereiken. Deze paragraaf gaat alleen over een 'kwalitatief 
belang,, en niet over een eventueel procesbelang. Het procesbelang komt daarna 
aann bod. 

Hett begrip 'belang*  kan materieel en formeel worden omschreven. 

MateriëleMateriële omschrijving 

Bijj  een materiële omschrijving komt men niet veel verder dan de omschrijving, 
datt een belang 'iets' is dat voor een persoon een voor- of nadeel oplevert.400 De 
vraagg is of deze omschrijving zich leent voor het toepassen van artikel 1:2, eerste 

396.. Daarbij ga ik hier uit van een strikte toepassing van dat beginsel. 
397.. De betekenis van het specialiteitebeginsel wordt soms gerelativeerd; zie paragraaf 2.2.3. 
398.. Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 104 e.v.; Nicolaï e.a. (1997), p. 66 e.v. 
399.. Daalder & De Vries (1999); Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 600 en 601. 
400.. Vgl. Van Male (1992), p. 22. 
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lid,, Awb of dat deze daarvoor te ruim is. De materiële benadering treft men in 
iederr geval niet aan in de jurisprudentie. 

Niett alles wat iemand als een 'belang' ervaart binnen een relatie met een 
bestuursorgaan,, is een belang in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb. Een belang 
bijj  een fatsoenlijke behandeling of een emotioneel belang is bijvoorbeeld voor het 
toepassenn van deze bepaling niet relevant. Men dient objectief gezien ten gevolge 
vann het desbetreffende besluit een vorm van nadeel of voordeel te ondervinden 
datt (meestal) economisch waardeerbaar dient te zijn, om als belanghebbende in 
dee zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb te gelden. Dat nadeel of voordeel dient 
veelal,, niet altijd, als schade kwalificeerbaar te zijn. 

Eenn burger kan met een bestuursorgaan een conflict hebben over iets, zonder dat daarbij 
sprakee is van een geschil over belangen die vallen onder het bereik van de Awb, terwijl dat 
'iets'' wel bijzonder belangrijk voor hem kan zijn. Er is dan geen sprake van een rechtsge-
schil,, wel van een conflict (zie voor het begrip belang, rechtsgeschil en conflict hoofdstuk 
9,, in het bijzonder paragraaf 9.3.1). 

Iemandd die bijvoorbeeld in Amsterdam-West woont, een groot natuurliefhebber is en 
regelmatigg wandelt in het Amsterdamse Bos, dreigt - subjectief gezien - een nadeel te 
ervaren,, als het stadsdeelbestuur een kapvergunning verleent voor het kappen van een 
groott aantal bomen in dat bos. Deze persoon is hoogstwaarschijnlijk niet een belangheb-
bende,, omdat hij geen belang heeft in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb. Reden daar-
voorr is, dat hij in ieder geval geen persoonlijk belang heeft. Met zijn belang bij het behoud 
vann deze bomen onderscheidt hij zich immers niet van iedere andere persoon die regelma-
tigg in het Amsterdamse Bos wandelt. Hij neemt zo bezien geen 'bijzondere' positie in. 
Bovendienn is zijn belang niet objectie/bepaalbaar. Het belang van deze wandelaar zou meer 
inn de gevoelsmatige sfeer liggen, althans een te weinig zakelijk (economisch waardeer-
baar)) karakter hebben volgens de huidige maatschappelijke opvattingen. Als deze wande-
laarr daarentegen (tijdig) een stichting opricht tot behoud van het Amsterdamse Bos, zal hij 
doorr middel van deze stichting waarschijnlijk wel toegang tot de rechter verkrijgen. Die 
stichtingg geldt immers hoogstwaarschijnlijk als belanghebbende.401 

Iemandd die vanuit een woning op de te kappen bomen uitkijkt, wordt daarentegen wel 
geachtt een belang te hebben in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb, ook al wandelt hij 
nooitt in het Amsterdamse Bos en zou hij graag willen, dat een groot deel van dat bos wordt 
geasfalteerd,, zodat hij daar naar hartenlust kan skaten. In een eventuele procedure over de 
kapvergunningg zou deze skater de rechter op basis van artikel 8:26 Awb kunnen verzoe-
kenn om hem als partij tot de procedure toe te laten. Hij is immers belanghebbende. De 
rechterr heeft overigens wel een discretionaire bevoegdheid dienaangaande en kan uitein-
delijkk besluiten om hem niet toe te laten (zie paragraaf 7.3). De argumenten die deze 
belanghebbendee vervolgens kan inbrengen in de procedure hoeven niets te maken te heb-
benn met zijn 'persoonlijke' belangen, mits het bestuursorgaan die argumenten in zijn 
besluitvormingg rondom deze kapvergunning had behoren te betrekken. 

Eenn belang maakt per definitie deel uit van een bepaalde relatie tussen het 
bestuursorgaann dat het besluit neemt, en de desbetreffende persoon die het voor-

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

CausaalCausaal verband 

Inn ieder geval moet er sprake zijn van een voldoende direct verband tussen het 
nadeell  dat iemand lijdt, en het besluit dat het bestuursorgaan neemt. Dat volgt uit 
artikell  1:2, eerste lid, Awb, dat bepaalt dat iemand rechtstreeks in zijn belang 
dientt te zijn geraakt. Een causaal verband ontbreekt blijkens vaste jurisprudentie, 
indienn het desbetreffende belang als een afgeleid belang valt te kwalificeren. In 
hett geval van een afgeleid belang is het verwezenlijken van dat belang in de eerste 
plaatss afhankelijk van een beslissing van de geadresseerde van het desbetreffende 
besluit.. Die afhankelijkheid is over het algemeen een gevolg van een contractuele 
relatiee die bestaat tussen de drager van dat afgeleide belang en deze geadres-
seerde.4055 De geadresseerde van het besluit geldt wel als belanghebbende, de dra-
gerr van het afgeleide belang daarentegen niet. De achterliggende gedachte 
daarvann is (mede), dat het afgeleide belang veelal parallel loopt met dat van de 
geadresseerde.. De contractuele relatie tussen de geadresseerde van het besluit en 
dee desbetreffende derde is daarvoor een belangrijke indicatie.404 Kennelijk acht 
dee bestuursrechter de geadresseerde de meest aangewezen persoon om voor het 
desbetreffendee belang op te komen. 

Indienn bijvoorbeeld ontslagen dreigen te vallen ten gevolge van een korting op het budget 
vann een ziekenhuis op basis van de Wet Tarieven Gezondheidszorg, gelden de werknemers 
diee door dat budgetbesluit waarschijnlijk op straat komen te staan, niet als belanghebben-
den.. Er zou volgens vaste jurisprudentie inzake een afgeleid belang een onvoldoende 
directt verband bestaan tussen dit 'budgetbesluif en het eventuele ontslag van deze werk-
nemers.. Dat ontslag wordt gezien als een gevolg van een nog te nemen beslissing van het 
bestuurr van het ziekenhuis en niet als een direct gevolg van het besluit van het College 
Tarievenn Gezondheidszorg. Het nadeel dat de desbetreffende werknemers zullen lijden, is 
zoo gezien een 'belang1 dat is afgeleid van dat van het ziekenhuis. 

Uitt oogpunt van rechtsbescherming valt op deze jurisprudentie inzake het afge-
leidd belang de nodige kritiek te uiten.4°5 

Dee belangen van de hiervoor genoemde werknemers kunnen het bestuursorgaan bijvoor-
beeldd nopen om deze korting op het budget gepaard te doen gaan met een 'overgangsmaat-
regeF.. Deze afgeleide belangen van de werknemers maken zo bezien onderdeel uit van de 
belangenafwegingg die het bestuursorgaan op grond van artikel 3:4, eerste lid, Awb moet 
verrichten.. Het verdraagt zich slechtt met de rechtsbeschermingfunctie van rechtspraak dat 

402.. Van Wijmen (1981), p. 116 en 124. 
403.. Van Male (1992), p. 49; Koetser (1992), p. 128,129 en 146. 
404.. Van Male (1992), p. 49; Koetser (1992), p. 146 -148. 
405.. Vgl. Van Male (1992), p. 28. 
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dezee werknemers vervolgens niet in rechte voor hun belangen kunnen opkomen om bij-
voorbeeldd een dergelijke overgangsmaatregel af te dwingen. 

Datt wringt des te meer, omdat de belangen van de geadresseerde van het besluit 
enn de afgeleide belangen van de desbetreffende contractanten immers bepaald 
niett altijd (volledig) parallel lopen, terwijl het parallel lopen daarvan wel (mede) 
dee ratio vormt om personen met een afgeleid belang buiten de procedure te 
houden. . 

Somss is feitelijk zelfs sprake van een tegenstelling tussen de belangen van de geadres-
seerdee van het besluit en die van zijn contractuele wederpartij. Daarvan is bijvoorbeeld 
sprakee als het voormelde ziekenhuis toch al van plan was om een bepaalde reorganisatie 
doorr te voeren en het budgetbesluit in het kader daarvan 'niet slecht uitkomt'. Ook de vol-
gendee casus inzake de Electriciteitswet laat dat zien. 

Bovendienn staan soms aanmerkelijke vermogensrechtelijke belangen voor de 
personenn op het spel. Het kan daarbij gaan om belangen die verdisconteerd zijn 
inn het algemeen belang dat de van toepassing zijnde wet beoogt te beschermen. 
Uitt oogpunt van rechtsbescherming is het voor kritiek vatbaar dat deze personen 
niett als beroepsgerechtigd gelden.40 

Energiedistributeurss stellen prijzen vast, waarbij zij onderscheid kunnen maken tussen 
gewonee afnemers en grootverbruikers. Deze prijsvaststelling behoeft op grond van de 
Elektriciteitswett van overheidswege goedkeuring, namelijk door de Directeur Dienst uit-
voeringg en toezicht (DTe).4°7 De afnemers van energie gelden als contractanten jegens de 
energiedistributeurs.. Op grond van vaste jurisprudentie inzake het afgeleid belang, als 
menn deze strikt zou volgen, kan men deze afnemers niet als belanghebbende in de zin van 
artikell  1:2, eerste lid, Awb beschouwen ten aanzien van dat goedkeuringsbesluit. Zij heb-
benn immers op grond van hun contract met de distributeurs slechts een afgeleid belang. 
Stell  dat de energiedistributeur tevreden is met de desbetreffende goedkeuring van over-
heidswegee van de prijsvaststelling, omdat dit goedkeuringsbesluit garant staat voor extra 
geldd in het laatje. Het laat zich denken dat een grote afnemer daarentegen minder geluk-
kigg is met dat goedkeuringsbesluit, omdat dit voor hem (gedeeltelijk) negatief uitpakt. Dat 
iss bijvoorbeeld het geval als die prijsvaststelling mede op grond van het goedkeuringsbe-
sluitt later ingaat dan hij zou willen. Daardoor moet hij gedurende een langere tijd meer 
betalen,, aannemende dat voor hem voordien een hoger tarief gold. Uit oogpunt van rechts-
beschermingg zou het gelet op dit nadeel wenselijk zijn, dat deze afnemer het desbetref-
fendee goedkeuringsbesluit van de DTe in rechte kan aanvechten. Het is niet in 
overeenstemmingg met de rechtsbeschermingfunctie, om deze afnemer geen toegang tot 
dee bestuursrechtspraak te verlenen, omdat hij als contractant slechts een afgeleid belang 
zouu hebben.4°8 De Elektriciteitswet beoogt immers mede de belangen van deze verbruiker 
tee beschermen. 

406.. Schlössels (2001a), p. 110 en 111. 
407.. Art. 36 Elektriciteitswet. 
408.. Zie voor deze problematiek A.M.L. Jansen in de noot bij CBB 4 november 1998, RAwb 1999, 

nr.. 87. 
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ZakelijkeZakelijke belangen en waarden 

Eenn belang in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb hoeft echter niet altijd op geld 
waardeerbaarr te zijn.4°9 Een enigszins geobjectiveerde binding tussen een indi-
viduu en een vermogensbestanddeel is vaak voldoende voor het toepassen van 
dezee bepaling,410 mits het niet louter een ideëel belang betreft.411 Rechtsperso-
nenn kunnen overigens wel in rechte voor een louter ideëel belang opkomen. 

Somss is zelfs deze directe relatie met een vermogensbestanddeel niet relevant Een belang 
bijj  vrijheid van meningsuiting of persoonlijke integriteit, geen geluidsoverlast dan wel 
veiligheid,, valt bijvoorbeeld niet altijd in termen van geld uit te drukken. Iemand kan toch 
terr bescherming van deze belangen in rechte opkomen. Zo beschouwde de Afdeling 
bestuursrechtspraakk 'schade' die werd geleden ten gevolge van stof, lawaai en nachtelijke 
verlichtingg van een bouwlocatie als schade die rechtstreeks verband houdt met de vrijstel-
lingsbesluitenn die onderwerp waren van de beroepsprocedure.412 Deze zaken zijn welis-
waarr van invloed op de fysieke gesteldheid van een persoon en raken zijn gezondheid, 
maarr de gevolgen zijn niet altijd in termen van vermogensschade uit te drujdeen. Dat blijkt 
inn de praktijk ook niet van belang voor het toepassen van artikel 1:2, eerste lid, Awb. 

Eenn belang in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb zou men kunnen aanduiden 
alss een zakelijk belang. Zakelijk wordt dan als adjectief gebruikt ter onderschei-
dingg van een 'belang' dat een waarde vertegenwoordigt. Algemene waarden zijn 
natuurbehoud,, milieubehoud, landschapsbescherming en dergelijke.413 Waarden 
zijnn geen belangen in de strikte zin van het woord (in deze context), omdat een 
belangg een concrete, individualiseerbare relatie tussen een persoon of een groep 
vann personen en een zaak veronderstelt. De relatie met natuur en milieu gaat 
echterr per definitie een ieder aan.414 Niemand kan deze 'belangerf als zodanig als 
eenn eigen en persoonlijk belang beschouwen.415 

Dezee waarden kunnen op grond van artikel 1:2, derde lid, Awb onder 
omstandighedenn wel als een belang van een rechtspersoon gelden. Dat artikel 
bepaaltt immers bij wijze van fictie, dat algemene belangen eigen belangen kun-
nenn zijn van rechtspersonen. 

Ietss anders is, dat een besluit dat van invloed is op een waarde veelal daarnaast ook zake-
lijkee belangen van personen raakt. Een besluit dat rechtstreeks verband houdt met het 
milieu,, kan daarnaast bijvoorbeeld ook een negatief effect hebben op de geldelijke waarde 
vann het onroerend goed. Een milieuvergunning ten behoeve van de exploitatie van een 
afvalstortplaatss raakt bijvoorbeeld rechtstreeks de waarde 'milieubehoud'. Voorts heeft dat 

409.. Van Male (1992), p. 22; de uitspraak van ABRvS van 20 januari 1998, JB 1998, 53, m.n. R.J.N. 
Schlössels,, wijst overigens in een andere richting. De ABRvS stelt daarin een materiële 
betrokkenheidd bij de aangelegenheid, waarop het desbetreffende besluit betrekking heeft, als 
voorwaarde. . 

410.. De Lange (1991), p. 98. 
411.. Met uitzondering van belangen in de zin van artikel 1:2, derde lid, Awb. 
412.. ABRvS 30 mei 2000, JB 2000,187. 
413.. Zie voor dat onderscheid: Van Wijmen (1998), p. 164 -168. 
414.. Van Wijmen (1994), p. 234 en 238. 
415.. Van Buuren (1978), p. 117. 
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besluitt mogelijk rechtstreeks nadelige gevolgen voor de geldelijke waarden van nabij gele-
genn woningen. Deze kunnen ten gevolge van die vergunning in waarde dalen, vanwege 
extraa overlast door aan- en afvoer van afval en een minder fraai uitzicht. Dat onroerend 
goedd zou vervolgens weer in waarde kunnen stijgen, als een fraaie golfbaan wordt aange-
legdd nadat deze stortplaats is volgestort en afgedekt. 

Watt hier een waarde wordt genoemd, is een ideëel belang in de zin van artikel 1:2, derde 
lid,, Awb. De behartiging van deze waarden is primair een taak van overheden. Vele regels 
inn het bestuursrecht beogen deze waarden te regelen. Daarnaast hebben 'particuliere' 
organisatiess het op zich genomen om zich in te zetten voor het behoud van deze waarden. 
Inn het bestuursrecht is hun maatschappelijke positie erkend. Zij worden immers eveneens 
alss belanghebbenden beschouwd, wanneer zij voor ideële belangen opkomen, mits zij aan 
bepaaldee wettelijke eisen voldoen (artikel 1:2, derde lid, Awb). Men zou zich kunnen afvra-
genn of die erkenning wat betreft het procesrecht, gezien vanuit het rechtsbeschermingper-
spectief,, juist is (zie paragraaf 4.1.3). 

RechtensRechtens relevant belang (formeel begrip) 

Bijj  een meer formele omschrijving van een belang wordt de strekking van de 
regelgevingg die van toepassing is, tot uitgangspunt genomen. Deze strekking 
bepaaltt dan of sprake is van een rechtens relevant, oftewel erkend belang. Vol-
genss deze omschrijving is het uiteindelijk dus de wetgever die bepaalt of een 'iets' 
eenn belang is. Bij deze meer formele definiëring van een belang, is dat begrip op 
zichzelff  genomen slechts een lege huls (een formeel begrip). Dat begrip belang 
krijgtt pas betekenis door interpretatie en het toepassen van de desbetreffende 
wettelijkee voorschriften. Een voor- of nadeel dat iemand ondervindt, levert vol-
genss het materiële bestuursrecht soms wel en soms niet een rechtens relevant 
belangg op, afhankelijk van de strekking van de voorschriften die van toepassing 
zijn. . 

Woongenott is bijvoorbeeld een 'belang*  dat geldt als een rechtens erkend belang in de 
ruimtelijkee ordening. De volksgezondheid geldt daarentegen niet als een belang dat 
erkendd is in dat deel van het bestuursrecht. Dat algemene belang geldt daarentegen wel 
weerr als een rechtens erkend belang in het kader van het geneesmiddelenvergoedingen-
stelsel,, dat is gebaseerd op de Ziekenfondswet. 

Dee bescherming van de concurrentiepositie is soms een rechtens erkend belang, bijvoor-
beeldd in het geval dat een beroep wordt gedaan op artikel 10, eerste lid aanhef en onder c, 
vann de Wob. Op grond van die bepaling mag een bestuursorgaan bedrijfs- en fabricagege-
gevenss die door een ondernemer aan dat bestuursorgaan in vertrouwenn zijn verstrekt, niet 
openbaarr maken. Die bepaling beoogt de concurrentiepositie van deze ondernemer te 
beschermen.4 4 

Bijj  het toepassen van andere voorschriften is de concurrentiepositie daarentegen veelal 
niett een rechtens erkend belang. Sterker uitgedrukt, dat belang valt vaak niet samen met 

416.. Vgl. ABRvS 3 maart 1998, AB 1998,435, m.n. LC. van der Vlies. 
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hett publiekrechtelijke doel waartoe een wettelijk voorschrift dient, wat bijvoorbeeld (veelal) 
inn de planologische sfeer het geval is.417 

Dezee formele definiëring van het begrip belang is vooral relevant voor het toepassen van 
hethet materiële bestuursrecht, in het bijzonder van artikel 3:4, eerste lid, Awb. Op grond van 
diee bepaling dient het bestuursorgaan belangen af te wegen, maar daarvoor komen alleen 
inn aanmerking de belangen die betrokken zijn bij het uitvoeren van het wettelijk voor-
schriftt dat van toepassing is. Het gaat om belangen die vallen onder de reikwijdte van dat 
wettelijkk voorschrift en om die van de geadresseerde(n) van dat besluit. Dit valt uit de laat-
stee zinsnede van artikel 3:4, eerste lid, Awb af te leiden.418 

Off  een belang in het materiële bestuursrecht 'meetel?, is daarmee afhankelijk 
gesteldd van de inhoud en de strekking van de toepasselijke wettelijke voorschrif-
ten.. De inhoud en strekking daarvan zijn vaak niet eenvoudig vast te stellen. 
Voorwaardenn in wettelijke voorschriften zijn immers veelal vaag en de bedoeling 
vann de wetgever is vaak algemeen geformuleerd en voor verscheidene uitleg vat-
baar.. Bovendien is de bedoeling van de wetgever, zeker als de wettelijke voor-
schriftenn van oudere datum zijn, bepaald niet altijd allesbepalend. 

FeitelijkFeitelijk belang 

Uitt de jurisprudentie valt op te maken, dat het begrip belang in artikel 1:2, eerste 
lid,, Awb niet zozeer een formele betekenis heeft, in voormelde zin, maar veeleer 
eenn materiële. Er dient sprake te zijn van een voor- dan wel nadeel van de desbe-
treffendee persoon. Aan dat voor- of nadeel wordt wel een aantal aanvullende eisen 
gesteld.. Het dient immers te gaan om een eigen, persoonlijk, concreet, objectief 
bepaalbaarr belang dat rechtstreeks bij het desbetreffende besluit is betrokken.4I9 

Voorr de toegang tot de bestuursrechter is het dus niet nodig, dat het belang van 
dee desbetreffende persoon bescherming heeft gevonden in het van toepassing 
zijndee materiële bestuursrecht.420 De relativiteitsleer is wat betreft de ontvanke-
lijkheidsvraagg dus in de jurisprudentie niet aanvaard421 en de persoon in kwestie 
hoeftt niet te beschikken over een 'rechtens erkend' belang (zie voor dat begrip de 
vorigee paragraaf). Voldoende is dat de desbetreffende persoon feitelijk recht-
streekss door het besluit in zijn belang wordt geschaad.422 

417.. SchlÖssels in zijn noot onder ABRvS 27 juni 1997, JB 1997,191. 
418.. Voor zover sprake is van beleidsvrijheid. Deze restrictie blijkt uit dezelfde bepaling ("aard van 

dee bevoegdheid"). 
419.. Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 10. 
420.. Van Male (1992), p. 70 en 71; ABRvS 30 januari 1997, JB 1997,114, m.n. H.J. Simon; ABRvS 

277 juni 1997, JB 1997, 191, m.n. RJ.N. SchlÖssels; ABRvS 4 november 1997, JB 1997, 285, 
m.n.. R.J.N. SchlÖssels. 

421.. SchlÖssels (2001a), p. 103 en 104. 
422.. Zie ABRvS 19 april 2001, AB 2001, 259; ABRvS 19 september 2001, AB 2002, 395, m.n. A.A.J. 

dee Gier. De 'Schutznorrrf geldt wel voor rechtspersonen die op grond van artikel 1:2, derde 
lid,, juncto artikel 8:1 Awb in beroep gaan, hetgeen ook uit deze uitspraak blijkt. 
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Stell  dat burgemeester en wethouders ten behoeve van een internetcafé een bouwvergun-
ningg verlenen aan de toekomstige exploitant De overburen vrezen voor verstoring van 
hunn woongenot doordat dit internetcafé veel jongeren aantrekt en grijpen elk middel aan 
omm de komst daarvan tegen te gaan. Zij stellen beroep in tegen het verlenen van de bouw-
vergunning.. Daarbij voeren zij aan, dat blijkens het bouwplan in te weinig vluchtwegen is 
voorzien.. Het gaat hier om de brandveiligheid van het internetcafé. Dat belang wordt 
gediendd met de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan. Deze voorschriften heb-
benn niet ten doel om overlast tegen te gaan die zou kunnen ontstaan ten gevolge van de 
aanwezigheidd van deze gelegenheid voor jongeren. Men zou zich daarom kunnen afvra-
genn welk 'belang' deze omwonenden hebben bij het handhaven van de voorschriften 
inzakee de aanwezigheid van vluchtwegen. Waarschijnlijk gelden deze overburen als 
belanghebbendenn bij de verlening van de bouwvergunning enkel op grond van het feit, dat 
zijj  omwonenden zijn. Voldoende is dat dit besluit (eventueel) feitelijk rechtstreeks gevol-
genn heeft voor hun woongenot. De rechter beoordeelt dat 'objectief. Het is niet van belang 
opp welk algemeen verbindend voorschrift zij een beroep doen, en of dat voorschrift het 
belangg beoogt te beschermen waarvoor zij opkomen.423 Dat is overigens wel weer van 
belangg voor de beoordeling van het conflict ten gronde. Het belang van hun woongenot zal 
dann vanwege het specialiteitsbeginsel bij een beoordeling van het geschil door de rechter 
geenn gewicht in de schaal leggen.424 Volgens een strikte toepassing van het specialiteitsbe-
ginsel,, waar hier van uit wordt gegaan, bepaalt immers uiteindelijk de strekking van het 
wettelijkk voorschrift of het om rechtens erkende en/of beschermde belangen gaat. Een 
striktee toepassing van het specialiteitsbeginsel impliceert voor de voormelde omwonen-
den,, dat hun belang - hun woongenot - op grond van de strekking van het desbetreffende 
wettelijkk voorschrift slechts feitelijk van aard is. Hun woongenot heeft immers geen 
beschermingg gevonden in de desbetreffende gebruiksvoorschriften. 

Sommigenn relativeren de betekenis van het specialiteitsbeginsel en zijn van mening, dat 
onderr omstandigheden ook belangen van belanghebbenden mogen worden meegewogen 
diee geen bescherming hebben gevonden in de wettelijke regels die van toepassing zijn. 
Ookk in de jurisprudentie wordt de betekenis van het specialiteitsbeginsel soms gerelati-
veerdd {zie paragraaf 2.2.3). 

Bovendienn is het mogelijk dat de procedure inhoudelijk niet gaat over de desbe-
treffendee belangen van de appellant, hetgeen uit oogpunt van rechtsbescherming 
opmerkelijkk is. Iemand heeft immers de mogelijkheid om op grond van een feite-
lij kk belang in beroep te gaan, terwijl vervolgens zich de situatie kan voordoen dat 
ditt belang bij de beoordeling van het in rechte bestreden besluit door de rechter 
geenn rol kan spelen gelet op het specialiteitsbeginsel. Dan is een vaststelling van 
dee rechtspositie van appellant niet aan de orde. Het is dus mogelijk, dat iemand 
beroepsgerechtigdd is, terwijl hij geen aanspraken aan het materiële bestuursrecht 
kann ontlenen jegens het bestuursorgaan.4 25 

423.. Ingeval rechtspersonen ex artikel 1:2, derde lid, Awb voor niet op geld waardeerbare belangen 
opkomen,, is wel relevant op welk belang zij een beroep doen, en of dat belang wettelijk is 
beschermd.. Zie vorige noot. 

424.. Hooguit in het kader van de beoordeling of omwonenden aanspraak zouden kunnen maken 
opp een schadevergoeding of op een andere vorm van tegemoetkoming, afhankelijk van welke 
toepassingg men geeft aan het specialiteitsbeginsel; zie daarover paragraaf 2.2.3. 

425.. Vgl. Konijnenbelt (1997), p. 320 en 321; Schlössels (2001a), p. 109. 
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Tussenbalans Tussenbalans 

Gelett op het voorafgaande valt een algemene en hanteerbare omschrijving van 
watt een belang is, nauwelijks te geven, ongeacht of men uitgaat van een materiële 
off  meer formele invulling van dat begrip. Een belang is wat Van Hall een contai-
nerbegripp noemt.426 Wat een belang is in de zin van artikel 1:2 Awb, kan men 
bijnaa niet in algemene woorden omschrijven.427 

Hett oordeel van de rechter of iemand belanghebbende is, heeft daardoor soms 
ietss arbitrairs. Dat valt haast niet te vermijden, omdat het begrip 'belang1 vaag is. 
Bezwaarlijkk hoeft dit niet te zijn, mits het begrip belanghebbende met het oog op 
bezwaarr en beroep ruim wordt geïnterpreteerd, zodat rechtzoekenden niet tussen 
wall  en schip dreigen te vallen. Om dat te voorkomen, behoeft bijvoorbeeld de 
jurisprudentiee inzake het afgeleid belang herziening. Om dit te voorkomen is het 
ookk niet bezwaarlijk en zelfs wenselijk, dat de rechter bij de beoordeling van de 
ontvankelijkheidd uitsluitend kijkt of iemand feitelijk gezien een belang heeft. 

4.2.34.2.3 Rechtspersonen 

Inn het bestuursrecht is erkend, dat rechtspersonen kunnen opkomen voor belan-
genn van anderen. Die erkenning ligt besloten in artikel 1:2, derde lid, Awb. Dat 
artikell  geeft een uitbreiding aan de omschrijving van het begrip belang in de zin 
vann artikel 1:2, eerste lid, Awb, door bij wijze van fictie te bepalen wat (mede) als 
eenn 'eigerf belang van rechtspersonen valt aan te merken. Op grond daarvan kun-
nenn organisaties in en buiten rechte opkomen voor wat in paragraaf 4.2.2 een 
waardee is genoemd, of voor een collectief belang. 

Tenn aanzien van rechtspersonen geldt de eis, dat zij de desbetreffende algemene 
off  collectieve belangen krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke 
werkzaamhedenn in het bijzonder dienen te behartigen (derde lid). Het moet gaan 
omm een algemeen of collectief belang dat voldoende specifiek is geformuleerd. 
Diee laatste eis dient om bijvoorbeeld politieke partijen buiten de deur van de 
rechtspraakk te houden.428 De eis van de feitelijke werkzaamheden blijkt overi-
genss in de jurisprudentie veelal van ondergeschikt belang.429 

Inn het geval dat in rechte wordt opgekomen voor een collectief belang, gaat het 
meestall  om een vereniging, een formele of informele, die opkomt voor het 
belangg van haar leden. Een collectief belang is herleidbaar tot wat in paragraaf 
4.2.22 is aangeduid als een zakelijk belang van personen, namelijk van de leden 
vann de desbetreffende vereniging.430 

426.. Van Hall (1999), p. 4. 
427.. Van Buuren (1978), p. 20. 
428.. Zie voor een overzicht van vindplaatsen noot 21 van het artikel: Heldeweg, Schlössels & Seer-

den.. (2000), p. 45. . 
429.. Heldeweg, Schlössels & Seerden (2000), p. 45. 
430.. Van Wijmen (1998), p. 163 en 164. 
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Alss een vereniging opkomt voor een collectief belang, vindt in feite een bundeling 
vann acties van deze leden plaats, wat uit oogpunt van een efficiënte procesvoering 
wenselijkk is. Een bundeling van acties bevordert het efficiënt procederen, omdat 
hett de rechter in staat stelt zich in één 'zaak' over de rechtmatigheid van een 
bepaaldd besluit uit te laten dat vele personen raakt. Door die bundeling is het niet 
nodig,, dat deze personen afzonderlijk procederen tegen dat besluit. 

Hett is niet voldoende, dat de vereniging voor het belang van slechts enkele van haar leden 
opkomt.. Van een collectief belang is in dat geval geen sprake.431 

Dee mogelijkheid dat een vereniging in rechte voor een collectief belang opkomt, voorkomt 
soms,, dat een hiaat in de rechtsbescherming optreedt. Het kan immers gebeuren, dat 
ledenn van die vereniging geen belanghebbenden zijn, omdat zij geen persoonlijk belang 
hebben,, terwijl het desbetreffende besluit wel bepalend is voor hun vermogenspositie, 
woongenott en dergelijke. 'Hun' vereniging kan dan voor hun gezamenlijke belang opko-
men.. Neem bijvoorbeeld het geval dat het gemeentebestuur besluit om een weg in hun 
buurtt tot een doorgaande weg te maken. Die verkeersmaatregel zal het belang van vele, zo 
niett alle buurtbewoners raken. Er bestaat een gerede kans, dat de bewoners van die buurt 
geenn belanghebbenden zijn, omdat zij geen persoonlijk belang hebben. Zij vormen wellicht 
eenn te grote groep en onderscheiden zich waarschijnlijk bovendien niet in hun belang van 
bijvoorbeeldd degenen die in die buurt werken of hun kinderen op school doen. Hun ver-
eniging,, die als doel heeft op te komen voor alles wat het woongenot van deze bewoners (in 
dee meest ruime zin van dat woord) raakt, is daarentegen (hoogstwaarschijnlijk) wel 
belanghebbend. . 

Inn het geval dat een rechtspersoon opkomt voor een algemeen belang, gaat het 
veelall  om wat in paragraaf 4.2.2 een waarde is genoemd. Natuurlijke personen 
kunnenn niet voor dergelijke belangen opkomen. Waarden zijn immers 'belangen' 
diee niet aan bepaalde individuen of groepen van personen toebehoren.432 Bij dit 
typee actie ontbreekt een beroep op een bijzonder, individueel belang of een sub-
jectieff  recht, dan wel op een bundeling van dergelijke belangen of rechten.433 

4.2.44.2.4 Bestuursorganen 

Dee rol van een bestuursorgaan blijf t over het algemeen in de bestuursrechtspraak 
-- het hoger beroep even daargelaten - beperkt tot de rol van verweerder, tenzij het 
bestuursorgaann met een beroep op artikel 1:2, tweede lid, Awb als eisende partij 
optreedt. . 

Hett bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen, heeft als verweerder niet het 
rechtt om een tegenvordering in te dienen. 

Alleenn in geval van hoger beroep kan zich de situatie voordoen dat zowel het bestuursor-
gaann dat het in rechte bestreden besluit heeft genomen, als de belanghebbende een rechts-
middell  instellen. Het bestuursorgaan heeft immers de mogelijkheid van hoger beroep -

431.. Koetser (1992), p. 138; Nicolaï e.a. (1997), p. 78 en 79. 
432.. Van Buuren (1978), hoofdstuk III , par. 2. 
433.. Heldeweg, Schlössels & Seerden (2000), p. 43. 
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aangenomenn dat dit openstaat - als de lagere rechter zijn besluit heeft vernietigd. Die 
samenloopp van rechtsmiddelen doet zich bijvoorbeeld voor, als de belanghebbende in 
hogerr beroep gaat, omdat de rechter slechts een van de twee aangevochten vergunnings-
voorschriftenn heeft vernietigd, en het bestuursorgaan dat ook doet, omdat het van mening 
is,, dat het vernietigde vergunningsvoorschrift gehandhaafd dient te blijven. 

Bestuursorganenn kunnen ingevolge artikel 1:2, tweede lid, Awb als belangheb-
bendee aan de rechtspraak deelnemen, als het belang dat aan hen als zodanig is 
toevertrouwd,, rechtstreeks door het besluit van het andere bestuursorgaan wordt 
getroffen.4344 In dat geval is sprake van een geschil tussen twee bestuursorganen. 
Menn spreekt dan van een bestuursgeschil.435 

Dee vraag is wanneer sprake is van een aan een bestuursorgaan toevertrouwd belang. Blij -
kenss de memorie van toelichting bij de Awb heeft de wetgever de toekenning van een 
bepaaldee publieke taak voldoende geacht.43 Dat criterium is ruim, ruimer dan het crite-
riumm 'een bij of krachtens wettelijk voorschrift toegekende bevoegdheid', omdat een over-
heidd een publieke taak ook kan vervullen door het verrichten van privaatrechtelijke 
handelingen.. De situatie dat een bestuursorgaan belanghebbend is, doet zich in het alge-
meenn alleen voor ten aanzien van besluiten met een grote reikwijdte. Daarbij valt met 
namee te denken aan besluiten op het gebied van de ruimtelijke ordening, het milieurecht, 
enn het verkeer. Zo kan de invoering van betaald parkeren in het ene stadsdeel van Amster-
damm direct consequenties hebben voor het parkeerbeleid in het naastliggende stadsdeel. 
Hett invoeren van betaald parkeren zal immers al gauw voor het naastliggende stadsdeel tot 
eenn verhoogde parkeerdruk leiden. Het bestuur van dat naastliggende stadsdeel is dan 
belanghebbend,, mits het parkeerbeleid tot het bevoegdhedenpakket van dat bestuursor-
gaann behoort. 

Dee lij n van jurisprudentie lijk t strenger te zijn dan die van de wetgever. De rechter acht de 
aanwezigheidd van een bepaalde publieke taak op zichzelf onvoldoende. De rechter blijkt 
ookk te kijken naar welke bevoegdheden aan het bestuursorgaan toekomen om die taak te 
vervullen.. Zo werd de inspecteur van de ruimtelijke ordening wel, en werden gedepu-
teerdee staten niet als belanghebbende aangemerkt in relatie tot een weigering van burge-
meesterr en wethouders om een voorschrift van een bestemmingsplan te handhaven.437 

Gedeputeerdee staten hebben weliswaar een eigen taak met betrekking tot de ruimtelijke 
ordening.. Zij zijn immers ingevolge artikel 27 WRO belast met de goedkeuring van 
bestemmingsplannen.. Zij hebben echter geen specifieke bevoegdheden als het gaat om 
handhavingg op dat terrein van het bestuursrecht. 

Eenn bestuursorgaan dat in rechte optreedt als belanghebbende, heeft in principe 
dezelfdee rechten en plichten als andere belanghebbenden. 

434.. Volgens Konijnenbelt (1994) behoort een bestuursorgaan niet in beroep te kunnen gaan, als 
datt orgaan beroep instelt tegen een besluit van een ander bestuursorgaan, terwijl beide deel 
uitmakenn van hetzelfde overheidslichaam. Dat zou niet moeten kunnen vanwege de staats-
kundigee en politieke verhoudingen. 

435.. Drupsteen (1990), hfd. 2. 
436.. Kamerstukken II, 1988 -1989, 21 221, nr. 3, p. 34. 
437.. ABRvS 5 maart 1999, AA 2000, p. 287 e.v., m.n. L.J.A. Damen. 
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4.33 GEEN BELANG GEEN ACTIE 

Opp grond van de gedachte, dat men zuinig om dient te gaan met de schaarse mid-
delenn die voor rechtspraak beschikbaar zijn, is het wenselijk, dat de bestuursrech-
terr niet nodeloos wordt belast. Iemand die geen belang heeft bij de procedure, 
behoortt de toegang tot de rechter ontzegd te worden, gelet op de randvoorwaar-
denn van 'geen belang geen actie' en 'efficiëntie' (paragraaf 1.4). Het is dus niet vol-
doende,, dat men beantwoordt aan de voormelde eisen van artikel 1:2, eerste lid, 
Awb.. Iemand moet daarnaast een procesbelang hebben. Het bestuursprocesrecht 
kentt regels waaraan de voormelde randvoorwaarde van 'geen belang geen actie' 
tenn grondslag ligt. 

Dee algemene regel 'geen belang geen actie' vindt men niet als zodanig omschre-
venn in de hoofdstukken 6 en 8 van de Awb. Wel ligt deze bijvoorbeeld aan artikel 
6:33 Awb ten grondslag. Dat de wetgever die regel voor het bestuursprocesrecht 
heeftt erkend, valt voorts uit de wetsgeschiedenis op te maken.43 

Dee regel 'geen belang geen actie', is in artikel 3:303 BW gecodificeerd, dat opp grond van de 
schakelbepalingg artikel 3:326 BW ook van toepassing is buiten het vermogensrecht, mits 
dee aard van de betrokken rechtsverhouding zich daartegen niet verzet. Op grond daarvan 
zouu men deze bepaling ook op bestuursrechtspraak van toepassing kunnen achten. 

Dee regel dat een appellant een procesbelang moet hebben, houdt in dat hij 'iets met het 
beroepp moet kunnen bereiken*.439 Hij kan bijvoorbeeld daarmee niets bereiken, als hij de 
rechterr vraagt om een uitspraak te geven die de rechter niet mag geven, omdat hem daar-
toee geen bevoegdheid is toegekend. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een uitspraak 
diee louter declaratoir is. Uit artikel 8:72, eerste lid, Awb volgt immers, dat de wetgever 
ervann uitgaat, dat een gegrondverklaring dient te leiden tot het vernietigen van het in 
rechtee bestreden besluit. Ook een beroepschrift waarin alleen om een veroordeling tot het 
betalenn van schadevergoeding wordt gevraagd, dient tot een niet-ontvankelijkverklaring te 
leiden.. Een dergelijke veroordeling is ingevolge artikel 7:83 Awb immers alleen mogelijk, 
alss de rechter het schadeveroorzakende besluit onrechtmatig heeft geoordeeld en vernie-
tigd.tigd.440 440 

Eenn procesbelang ontbreekt ook, als iemand geen redelijk belang meer heeft bij 
eenn beslissing van de rechter over het in rechte bestreden besluit. 

Eenn voorbeeld daarvan is een besluit dat is 'uitgewerkt'. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als 
eenn voorbereidingsbesluit als basis heeft gediend voor een anticipatieprocedure en inmid-

438.. Daalder e.a. (1994), p. 465. 
439.. Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 112. 
440.. M.u.v. artikel 8:75a Awb, dat betrekking heeft op het verzoek tot een veroordeling in het beta-

lenn van de proceskosten na het intrekken van het beroep. 
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delss is vervangen door een bestemmingsplan.*41 Het belang bij een beroep tegen dat voor-
bereidingsbesluitt is daarmee verloren gegaan.442 

Eenn procesbelang kan van meet af aan ontbreken of gedurende de procedure 
komenn te ontvallen. ^ 

Degenee die bijvoorbeeld beroep instelt tegen een afwijzing van een aanvraag tot het toepas-
senn van bestuursdwang, terwijl tijdens de procedure aan de desbetreffende overtreding 
eenn einde is gemaakt, heeft bijvoorbeeld in principe geen procesbelang meer. 

Daalderr en De Vries noemen het voorbeeld van een aanvrager die tegen de hem verleende 
vergunningg in beroep gaat, omdat hij de motivering van dat besluit niet juist acht. Deze 
aanvragerr is wel een belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste Hd, Awb, maar er ont-
breektt een belang bij het beroep als zodanig. Om die reden is deze aanvrager niet-ontvan-
kelijk.444 4 

Inn paragraaf 1.1.2 is aan de orde gesteld, dat het geregeld voorkomt, dat een appellant denkt 
success te hebben met zijn beroep, omdat de rechter het in rechte bestreden besluit heeft 
vernietigd,, maar hij achteraf gezien daarvan niet veel wijzer is geworden. Hij is bÜj 
gemaaktt met een 'dooie mus'. Dat kan gebeuren, als de rechter het besluit slechts op for-
melee gronden vernietigt. Het is dan mogelijk, dat het bestuursorgaan, na herstel van de 
formelee gebreken, een besluit neemt met hetzelfde dictum als dat van het vernietigde 
besluit,, of dat dit bestuursorgaan een ander negatief besluit voor de (ex-)appellant neemt. 
Gelett op deze eventuele 'dooie mus', maakt het dus uit welke overwegingen de rechter aan 
dee vernietiging van een besluit ten grondslag legt. Zo bezien kan een appellant er soms 
belangg bij hebben om hoger beroep in te stellen tegen de overwegingen die de rechter ten 
grondslagg heeft gelegd aan het dictum van zijn uitspraak, ook al heeft de rechter het 
beroepp gegrond verklaard en het besluit vernietigd. Dit belang wordt in de rechtspraak 
erkend.. Dan is wel sprake van een procesbelang inzake het hoger beroep.445 

4.44 DE RELATIVITEITSLEER 

4.4.14.4.1 Algemeen 

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

441.. Koetser (1992), p. 165. 
442.. Dit voorbeeld gaat over oud recht. Voor 2000 was een besluit van de gemeenteraad dat een 

bestemmingsplann in voorbereiding is, veelal noodzakelijk voor de vrijstelling ex artikel 19 
WRO.. Heden geldt die voorwaarde niet zonder meer. De vrijstellingsprocedure ex artikel 19 
WROO is verzelfstandigd. 

443.. Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 601. 
444.. Daalder & De Vries (1999), p. 55. 
445.. Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 602; Daalder & De Vries (1999), p. 57 en 58. 
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Volgenss onder andere Schreuder-Vlasblom behoort daarom het belanghebben-
denbegripp te worden aangescherpt. De huidige toegang tot de bestuursrechter 
zouu te ruim zijn geformuleerd. Een persoon behoort volgens haar alleen te kun-
nenn opkomen tegen schending van het recht, voor zover dat recht het vaststellen 
vann zijn rechtspositie ten opzichte van of door gedaagde (het bestuursorgaan) 
beoogtt te regelen of althans beoogt zijn in geding gebrachte belangen in relatie 
tott het aangevochten bestuursoptreden te beschermen (relativiteitsleer). Zij stelt, 
datt met het toepassen van de relativiteitsleer bestuursrechtspraak kan uitmonden 
inn het vaststellen van hun rechtsverhouding.44 Het komt erop neer, dat zij 
ervoorr pleit, dat alleen aan diegene het recht van beroep behoort toe te komen, die 
eenn beroep doet of kan doen op een hem toekomend recht jegens het bestuursor-
gaan.. Deze persoon valt aan te duiden als een subjectief gerechtigde. 

4.4.24.4.2 Subjectief recht 

Heell  algemeen zou men een subjectief gerechtigde kunnen omschrijven als 
iemandd die op grond van het materiële bestuursrecht jegens een bestuursorgaan 
aanspraakk kan maken op een bepaalde publiekrechtelijke (rechts)handeling van 
datt orgaan. 

Eenn belanghebbende kan bijvoorbeeld een subjectief recht jegens een bestuursorgaan ont-
lenenn aan een algemeen verbindend voorschrift, een bevoegdhedenovereenkomst of een 
bepaaldee beleidsregel. Zo bezien vormt een subjectief recht 'de ene helft' van de bestuurs-
rechtelijkee verbintenis (zie paragraaf 2.4.3).447 

Zowell  de geadresseerde van een besluit als een derde-belanghebbende kan sub-
jectieff  gerechtigd zijn. 

Eenn derde-belanghebbende kan onder omstandigheden aanspraak maken op een besluit 
mett een bepaalde inhoud. Dit valt te illustreren aan de hand van een horecavergunning. 

Aann die vergunning zijn over het algemeen voorschriften verbonden inzake openingstij-
den.. Die voorschriften dienen de openbare orde, waaronder ook de rust voor de omgeving 
valt.. In dat algemene belang is het belang van omwonenden verdisconteerd. Deze omwo-
nendenn kunnen bijvoorbeeld op grond van de regels die van toepassing zijn, er aanspraak 
opp maken, dat het bestuursorgaan in de vergunning bepaalt, dat de horecagelegenheid 
doordeweekss uiterlijk om middernacht dient te sluiten. Volgens de hiervoor gegeven defi-
nitiee zou die aanspraak te typeren zijn als een subjectief recht. De concurrent van de aan-
vragerr van de horecavergunning lijk t daarentegen geen subjectief recht te hebben. Zijn 
belangg als concurrent heeft immers geen bescherming gevonden in de van toepassing 
zijndee regelgeving. Vanuit het rechtsbeschermingsperspectief gezien behoort aan de 
omwonendenn in ieder geval het recht van beroep toe te komen met betrekking tot het voor-

446.. Schreuder-Vlasblom (1994), p. 11 en 52; vgl. Tak (1992), p. 77 en 80 e.v.; bijv. ARRvS 30 janu-
arii  1997, JB 1997, 114, m.n. H.J. Simon. 

447.. Vgl. Bergamin (1995), p. 43 en 75: hij spreekt in dit verband niet van verbintenis, maar van 
eenn rechtsbetrekking. Volgens hem is het begrip subjectief recht op te vatten als een vereen-
voudigdd denkschema, een hulpmiddel bij de beschrijving van rechtsverhoudingen. Zie voor 
dee relatie tussen deze twee begrippen paragraaf 2.4.3. 
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schrift.. Volgens dit perspectief hoeft daarentegen aan concurrent geen recht van beroep 
toegekendd te worden wat betreft dat voorschrift, tenminste voor zover hij ten behoeve van 
zijnn concurrentiepositie wil opkomen. 

Tochh zou men ook deze concurrent als subjectief gerechtigde kunnen beschouwen. Deze 
concurrentt kan immers jegens het desbetreffende bestuursorgaan op grond van artikel 
3:466 Awb aanspraak maken op het motiveren van de verlening van de horecavergun-
ning.444 De concurrent heeft zo bezien een 'subjectief recht*  op een gemotiveerd besluit. 
Striktt genomen zou de concurrent vanuit een oogpunt van rechtsbescherming gezien, 
alleenn in rechte behoren op te kunnen komen om dat ene subjectieve recht af te dwingen. 

Opp grond van artikel 1:2, tweede lid, Awb is een bestuursorgaan belanghebbende 
tenn aanzien van een bepaald besluit, als bij dat besluit rechtstreeks een belang is 
betrokkenn waarvan de behartiging aan dat orgaan is toevertrouwd. Dat bestuurs-
orgaann kan uit hoofde van die hoedanigheid aan het materiële bestuursrecht een 
aanspraakk ontlenen op een bepaald besluit van het andere bestuursorgaan. Op 
grondd van de voormelde definitie valt dat bestuursorgaan dan als subjectief 
gerechtigdee aan te merken. Een vergelijkbare redenering gaat op voor rechtsper-
sonenn die een algemeen belang behartigen en op grond van artikel 1:2, derde lid, 
Awbb belanghebbenden zijn. 

Meestall  bezigt men het begripp 'subjectief recht*  in relatie tot vermogensrechten. In de lite-
ratuurr is overigens erkend dat dit begrip ook op andere rechten dan vermogensrechten 
betrekkingg heeft.449 

Inn het privaatrecht kent men veelal aan het begrip subjectief recht ruimere betekenis toe 
dann die van een recht dat valt te ondenen aan een verbintenis. Zo worden grondrechten450 

enn eigendomsrechten451 als subjectieve rechten erkend. Dat is ook het geval, wanneer de 
dragerr daarvan die rechten nog niet inroept of kan inroepen jegens een bepaalde persoon 
(inn het kader van een bepaalde verbintenis).452 Een subjectief recht wordt ook wel gedefi-
nieerdd als een individuele aanspraak uit overeenkomst of wet.453 Een subjectief kan een 
absoluutt karakter hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor eigendomsrechten. 

448.. Van Male (1992), p. 31. 
449.. Van Buuren (1978), p. 7; vgl. Simon (1993b), p. 207- 209: hij is van mening dat privaatrechte-

lijkee subjectieve rechten en aan het publiekrecht ontleende rechten van burgers wezenlijk 
verschillen.. Hij relativeert de betekenis van het begrip subjectief recht voor het publiekrecht. 

450.. Vgl. Bergamin (1995), p. 68 en 97 e.v. 
451.. Bergamin (1995), p. 20. 
452.. Zie voor een meer abstracte omschrijving ook Van Buuren (1978), p. 8: "Ik zou willen spre-

kenn van een subjectief recht wanneer iemand een prerogratief toekomt, dat hem in staat stelt 
eenn bepaalde prestatie of een nalaten van een ander te verlangen, dan wel het respecteren 
doorr anderen van een situatie waarvan hij profijt trekt." 

453.. Kooper (2000), p. 170. 
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4.55 EVALUATIE 

4.5.14.5.1 Relativiteitsleer 

BegripBegrip subjectief recht 

Sommigenn achten het begrip subjectief recht voor het bestuursrecht overbodig, 
omdatt het te weinig onderscheidend is.454 Dat blijkt vooral in relatie tot geschil-
lenn waarbij derde-belanghebbenden zijn betrokken. 

Hett is vaak lastig om vast te stellen of iemand subjectief gerechtigd is. Om te 
bepalenn of een derde-belanghebbende krachtens het bestuursrecht een subjectief 
rechtt heeft, zal men veelal moeten nagaan wat de betekenis is van de rechtsregels 
diee op het desbetreffende geschil van toepassing zijn. Dat vergt in feite een beoor-
delingg van de betekenis van het materiële recht voor het te beslechten geschil. 
Zo'nn beoordeling hoort niet thuis in de fase van het proces waarin de ontvanke-
lijkheidd aan de orde is. Daar komt nog bij dat het veelal niet eenvoudig is om na 
tee gaan wat de strekking van de van toepassing zijnde rechtsregels is. 

Indienn bijvoorbeeld een veehouder herziening vraagt van zijn milieuvergunning met het 
oogg op de uitbreiding van zijn varkensstal, heeft zijn buurman (omwonende) het recht, dat 
hett bestuursorgaan zijn belang meeweegt. Deze omwonende heeft onder andere belang 
bijj  een zo beperkt mogelijke geuremissie. Dat belang is verdisconteerd in het algemene 
belangg dat het bevoegde gezag dient te behartigen bij zijn beslissing inzake de milieuver-
gunning.. De strekking van het van toepassing zijnde wettelijk voorschrift dat is op grond 
vann het specialiteitsbeginsel veelal bepalend voor het antwoord op de vraag of aan derde-
belanghebbendenn een subjectief recht toekomt. 

Volgenss een strikte interpretatie van het specialiteitsbeginsel mag het bestuursorgaan 
alleenn het specifieke algemene (deel)belang bij zijn besluitvorming meewegen dat de wet-
geverr heeft beoogd te beschermen door middel van het wettelijk voorschrift op basis waar-
vann het bestuursorgaan het desbetreffende besluit neemt.455 Het specialiteitsbeginsel 
wordtt soms in de jurisprudentie en de literatuur gerelativeerd {zie paragraaf 2.2.3).45 Die 
relativeringg maakt het lastig om vast te stellen of een derde-belanghebbende er recht op 
heeft,, dat het bestuursorgaan zijn individuele, subjectieve belang meeweegt. 

Eenn ander bezwaar tegen het toepassen van de relativiteitsleer is bovendien dat 
hett begrip subjectief recht op uiteenlopende wijze valt te definiëren.457 Dat 
begripp lijkt , gelet op het voorafgaande, een ongeschikt criterium om op basis 
daarvann de toegang tot de bestuursrechter af te bakenen. 

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

Datt de rechtspraak soms buiten de eigenlijke rechtsbeschermingfunctie treedt, 
heeftt niet primair te maken met wie als belanghebbende wordt aangemerkt, 
maarr veeleer met het onderwerp dat de rechter beoordeelt Dat onderwerp is niet 
primairr de rechtspositie van belanghebbenden, doch slechts het handelen van het 
bestuursorgaann 'op zichzelf. Centraal staat immers de beoordeling van de recht-
matigheidd van het in rechte bestreden besluit. Daarvoor is volgens het huidige 
regimee niet bepalend of het besluit een inbreuk maakt op de rechtspositie van 
eenn belanghebbende, noch of hetgeen een belanghebbende aanvoert, betrekking 
heeftt op zijn rechten of rechtens beschermde belangen. De vaststelling van de 
rechtspositiee van een belanghebbende vormt slechts een afgeleide van de taak van 
dee bestuursrechter om de rechtmatigheid van het in rechte bestreden besluit te 
beoordelenn en maakt veelal zelfs niet expliciet deel uit van zijn uitspraken. De 
relativiteitsleerr is dus voor de beoordeling of een besluit vernietiging behoeft, niet 
relevant.455 De bestuursrechter past zelfs soms rechtsregels ambtshalve toe in 
hett voordeel van eiser op grond van het feit dat deze dwingendrechtelijk van aard 
zijn,, terwijl deze regels niet noodzakelijkerwijs ter bescherming van zijn belang 
hoevenn te dienen.459 

Dezee praktijk staat op gespannen voet met de rechtsbeschermingfunctie 
vann het bestuursprocesrecht. Gelet op die functie zou de rechter in beginsel 
alleenn tot vernietiging van het in rechte bestreden besluit behoren over te gaan, 
indienn een rechtsregel is geschonden die mede het belang van deze belangheb-
bendee beoogt te beschermen. Dat belang moet zijn verdisconteerd in het alge-
meenn belang dat bescherming heeft gevonden in de desbetreffende rechtsregel. 
Eenn uitzondering op de relativiteitsleer is echter gerechtvaardigd, ingeval het in 
rechtee bestreden besluit in strijd is met een rechtsregel dat een zwaarwegend 
algemeenn belang dient (zie paragraaf 7.6). 

Aann de relativiteitseis is bijvoorbeeld voldaan in het geval dat bovenburen van een café in 
beroepp gaan, omdat de vergunningvoorschriften inzake sluitingstijden van het café in 
strijdd met het beleid zijn en de rechter daarbij vervolgens het besluit vernietigt. De van toe-
passingg zijnde plaatselijke verordening en de beleidsregel dienen immers ter bescherming 
vann hun belang. Ingeval een concurrente caféhouder die zijn zaak twee straten verder 
heeftt gevestigd, op dezelfde gronden in beroep gaat, behoort zijn vordering tot vernietiging 
vann de vergunning daarentegen te worden afgewezen. De regels waarop hij een beroep 
doet,, dienen immers niet ter bescherming van zijn belangen. 

458.. Neerhof, Schlössels & De Werd (1997), p. 1261: de relativiteitsleer zou wellicht kunnen wor-
denn toegepast ten aanzien van de door eiser aan te voeren beroepsgronden (congruentieleer); 
ziee voor die leer Van Buuren (1978), p. 90. 

459.. ABRvS 8 augustus 1996, AB 1996,481, m.n. P.J.J. van Buuren; JB 19%, 198, m.n. M.A. Hel-
deweg,, Gst. 1997 (7045), nr. 7, m.n. J.M.H.F. Teunissen; vgl. Vz. ABRvS 12 augustus 1996, 
ABB 1997, 135, m.n. Ch.W. Backes, RAwb 1997, 41. In de onderhavige zaken wordt recht 
ambtshalvee toegepast binnen het gevorderde en derhalve ten behoeve van eiser, maar buiten 
dee door hem aangevoerde grieven. 
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Off  de van toepassing zijnde rechtsregel de rechtspositie van de belanghebbende beoogt te 
beschermen,, is afhankelijk van de strekking van deze rechtsregel. Het bestuursorgaan 
magg op grond van het verbod van détournement de pouvoir de desbetreffende rechtsregels 
alleenn met het oog op het belang toepassen dat bescherming heeft gevonden in die regel 
(artikell  3:3 Awb). Deze verplichting van het bestuursorgaan vloeit voort uit het specialiteits-
beginsel.. De rechter blijkt echter het specialiteitsbeginsel soms soepel toe te passen ter 
beschermingg van (financiële) belangen van derde-belanghebbenden. De meningen in de 
literatuurr over de aanvaardbaarheid daarvan zijn verdeeld (paragraaf 2.2.3). ^ en 'rekkelijke' 
toepassingg van het specialiteitsbeginsel heeft ook consequenties voor het toepassen van de 
relativiteitsleer.. In geval van het soepel toepassen van het specialiteitsbeginsel, lijk t het in 
iederr geval niet in de rede te liggen om de schutznorm toe te passen. In dat geval kunnen 
immerss ook andere belangen dan die de van toepassing zijnde regelgeving beoogt te die-
nen,, (verdisconteerd in het algemene belang dat die regelgeving dient) in rechte worden 
beschermd. . 

Somss doet zich de situatie voor, dat iemand 'feitelijk' profiteert van het beroep dat een 
anderr heeft ingesteld, terwijl het recht dat van toepassing is niet zijn belangen beoogt te 
beschermen.. Dit is niet in strijd met de relativiteitsleer. Dat doet zich bijvoorbeeld voor, als 
dee verlening van een terrasvergunning is aangevochten door omwonenden die menen in 
hunn doorgang naar hun woning belemmerd te worden. Indien hun beroep leidt tot een 
vernietigingg van deze vergunning, ondervindt de concurrent van de vergunninghouder 
daarvann een voordeel, terwijl zijn belang geen bescherming vindt in de toepasselijke plaat-
selijkee verordening op grond waarvan die vergunning is verleend. 

Dee relativiteitsleer is niet als zodanig (expliciet) algemeen aanvaard. De implica-
tiess daarvan zijn te illustreren aan de hand van een casus. 

Exploitantt Janus van supermarkt Komij ziet met lede ogen aan, dat exploitant Lucas een 
bouwvergunningg heeft gevraagd voor de vestiging van een andere supermarkt, supermarkt 
Neon,, tweehonderd meter verwijderd van zijn supermarkt. Hij vreest een daling van zijn 
omzet.. De vestiging van de supermarkt Neon is in overeenstemming met de ter plaatse 
geldendee bestemming. Burgemeester en wethouders verlenen de bouwvergunning. 
Exploitantt Janus maakt daartegen zonder succes bezwaar en gaat vervolgens in beroep bij 
dee bestuursrechter. Hij geldt als belanghebbende, omdat zijn supermarkt nabij de te bou-
wenn supermarkt is gelegen. Exploitant Janus voert in rechte aan, dat de bouwvergunning 
inn strijd is met een bebouwingsvoorschrift. De goothoogte volgens bouwplan is op een 
aantall  plaatsen ongeveer vijfti g centimeter hoger dan is toegestaan volgens het bestem-
mingsplan.. De rechter acht het beroep gegrond en vernietigt het besluit. In dit geval wordt 
hett conflict op een voor exploitant Janus bevredigende wijze beëindigd. De supermarkt 
Neonn komt er voorlopig niet. Uit oogpunt van rechtsbescherming geschiedt dat 'ten 
onrechte'.. Er is immers geen sprake is van schending van een recht of van een rechtens 
beschermdd belang van exploitant Janus. Het geschonden bebouwingsvoorschrift beoogt 
immerss niet het concurrentiebelang van exploitant Janus te beschermen. Gelet op de 
afstandd tussen de twee supermarkten en de geringe overschrijding van de voorgeschreven 
bouwhoogte,, is exploitant Janus niet als 'omwoner' in zijn belang geschaad. Exploitant 
Lucass past zijn bouwplannen aan en verkrijgt vervolgens bijna twee jaar later alsnog een 
bouwvergunningg voor de oprichting van de supermarkt Neon. De bestuursrechter treedt 
inn dit geval slechts op als een soort van toezichthouder, die nagaat of de juiste toepassing 
vann het recht heeft plaatsgevonden. Toevallig" profiteert exploitant Janus daarvan. Dat hou-
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denn van toezicht heeft een enigszins willekeurig karakter, omdat het afhankelijk is van per-
sonenn zoals exploitant Janus, van het feit of zij beroep instellen. 

Hett gaat bij de problematiek die in deze casus aan de orde komt, niet zozeer om 
dee toegang tot de rechter. Deze problematiek valt in zoverre buiten de reikwijdte 
vann deze paragraaf. Toch is deze kwestie hier relevant, omdat zij duidelijk maakt, 
datt de door Schreuder-Vlasblom bepleite toepassing van de relativiteitsleer op 
gespannenn voet staat met de huidige inrichting van de rechtspraak. Daarmee zou 
niett in overeenstemming zijn om eiser pas toegang te verlenen tot de recht-
spraak,, nadat is vastgesteld, dat sprake is van schending van zijn rechten of zijn 
rechtenss beschermde belangen. Anders gezegd, men zou zich op grond van het 
voormeldee inhoudelijke aspect van de rechtspraak kunnen afvragen waarom aan 
eenn belanghebbende slechts toegang tot de rechter behoort te worden verleend, 
wanneerr hij een belang heeft dat door het toepasselijk recht wordt beschermd, als 
hijj  vervolgens allerlei grieven met succes kan aanvoeren die verder niets te 
makenn hebben mett zijn rechtspositie. Als men ervoor kiest om de rechtsbescher-
mingfunctiee van bestuursrechtspraak consequent door te voeren, behoort 
bestuursrechtspraak,, wat betreft de relativiteitsleer, in de eerste plaats op het punt 
vann de grondslag van de uitspraak te worden aangepast en niet op het punt van de 
ontvankelijkheid. . 

BeoordelingBeoordeling ten gronde 

Bovendienn maakt het toepassen van de relativiteitsleer bij het beoordelen van de 
ontvankelijkheidd van eiser de afbakening van de toegang tot de rechter nodeloos 
ingewikkeld.. De toepassing van de relativiteitsleer vergt immers een beoordeling 
vann het geschil ten gronde, ook al geschiedt deze wellicht oppervlakkig.4 Om te 
beoordelenn of aan de relativiteitseis is voldaan, dient immers te worden vastge-
steldd of de persoon die in beroep gaat bij de rechter, beroep doet op schending 
vann een hem toekomend subjectief recht. Dat valt alleen vast te stellen door na te 
gaann wat de strekking van de toepasselijke algemene regel is, alsmede of die regel 
hett belang van die persoon beoogt te beschermen (paragraaf 4.4.2). 

Hett beoordelen van een geschil ten gronde in de fase van het proces waarin de 
rechterr onderzoekt of eiser ontvankelijk is, zou van een weinig efficiënte aanpak 
getuigenn (zie randvoorwaarde 8 genoemd in paragraaf 1.4.1). Een logische gang 
vann zaken is immers, dat de rechter eerst beoordeelt of hij competent is (in ruime 
zin).. Pas nadat gebleken is dat hij competent is, kan een beoordeling van het aan 
hemm voorgelegde geschil ten gronde volgen. Voor het vaststellen of een belang-
hebbendee op grond van het bestuursrecht een subjectief recht toekomt, is dus 
striktt genomen geen ruimte bij het beantwoorden van een ontvankelijkheids-
vraag.461 1 

460.. Van Male {1992), p. 71. 
461.. Vgl. Van Male (1992), p. 32 en 33: dat is niet een efficiënt gebruik van de rechtspraak. 
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Err is nog een argument waarom de relativiteitsleer niet bij het beoordelen of iemand ont-
vankelijkk is, behoort te worden toegepast. De bestuursrechter kan de relativiteitseis alleen 
adequaatt in die fase van het proces hanteren, als duidelijk is welke belangen (geen) 
beschermingg in het toepasselijk wettelijk voorschrift hebben gevonden, hetgeen bepaald 
niett altijd eenvoudig is om vast te stellen.402 Dat is niet altijd op voorhand vast te stellen. 
Dee hele discussie rond een strikte dan wel genuanceerde toepassing van het specialiteits-
beginsell  maakt dit nog eens extra gecompliceerd (zie paragraaf 2.2.3) -46? 

Uitt oogpunt van rechtsbescherming zou van eiser (eventueel) alleen verlangd 
mogenn worden, dat hij bescherming vraagt in een subjectief recht zonder dat aan-
nemelijkk hoeft te zijn, dat hem dat recht inderdaad toekomt. Wat hij stelt is dan 
bepalend,, niet zozeer of hem daadwerkelijk een subjectief recht toekomt. Die 
vraagg behoort pas later aan bod te komen. 

VergelijkingVergelijking met de civiele procedure 

Zelfss in de civiele procedure die van oorsprong een veel subjectiever karakter 
heeftt dan de bestuursrechtelijke, is de relativiteitsleer niet ingevoerd in de fase 
waarinn de rechter beoordeelt of hij competent is (in ruime zin). De eis dat een 
persoonn een beroep moet doen op een in rechte beschermd belang om toegang te 
krijgenn tot de rechter, speelt in die procedure over het algemeen geen rol bij de 
beoordelingg van de ontvankelijkheid van eiser,4 4 wel weer bij de beoordeling of 
zijnn vordering voor toewijzing in aanmerking komt. Voldoende is, dat eiser een 
bepaaldee rechtsvordering instelt die in het vermogensrecht is erkend. In dat geval 
achtt de civiele rechter zich in principe (materieel) bevoegd. 

Dee toegang tot de civiele rechter is ruim. Bepalend is de rechtsvordering van eiser. Hij 
dientt daarbij een beroep te doen op een aan het burgerlijk recht ontleend recht. Voldoende 
iss bijvoorbeeld dat eiser stelt, dat gedaagde jegens hem een onrechtmatige daad heeft 
begaan,, of dat sprake is van niet-nakoming van een contract. 

Vervolgenss kan eiser dan alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn vordering. Dat 
geschiedtt dan echter over het algemeen niet op grond van een beoordeling of de rechtsre-
gelss waarop eiser een beroep doet, dienen ter bescherming van zijn rechtspositie. Reden 
voorr niet-ontvankelijkheid van eiser is dan bijvoorbeeld het feit, dat een andere rechtsgang 
openstaat,, of dat bindend advies is overeengekomen. 

462.. Schlössels (2001c), p. 33, 38 en 39. 
463.. Zie voor die discussie Schlössels (1998). 
464.. Het Limmen-Houtkooparrest is een enigszins vreemde eend in de bijt. Daarbij werd de over-

heidd niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering, omdat het belang waarin zij vroeg 
beschermdd te worden, in het geheel geen bescherming in het privaatrecht zou hebben gevon-
den.. De meningen lopen uiteen over de kwestie of hier de relativiteitsleer werd toegepast. Zie 
daaroverr Hartkamp (2002), de p. 106 -124. Het betrof in feite een verkapte toepassing van wat 
nuu de doorkruisingleer wordt genoemd; vgl. Nieuwenhuis (1987), p. 147. De vordering had 
behorenn te worden afgewezen in plaats van niet-ontvankelijk te worden verklaard. 
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4.5.24.5.2 De actio popularis 

Vanuitt een oogpunt van rechtsbescherming valt de actio popularis strikt geno-
menn niet te rechtvaardigen (zie paragraaf 4.1). Deze actie leidt er immers toe dat 
eenn ieder, ongeacht of hij een (negatief) belang heeft bij het in rechte te bestrijden 
besluit,, in beroep kan gaan bij de rechter. Een motief om de actio popularis in te 
voerenn was oorspronkelijk, dat deze de zorgvuldigheid van besluitvorming en de 
kwaliteitt van het uiteindelijk te nemen besluit zou bevorderen.4 5 Dit is een 
anderr doel dan het bieden van rechtsbescherming, de primaire functie van 
bestuursrechtspraak.. Dat motief heeft veeleer betrekking op de toezichthoudende 
functiee van de bestuursrechter (recours objectif). 

Eenn ander bezwaar, dat vooral vanuit de bestuurlijke hoek wordt geuit ten 
aanzienn van de actio popularis, is dat deze tot verdere juridisering van het open-
baarr bestuur leidt46^ 

Hett is niet helemaal duidelijk wat de critici/bestuurders hiermee bedoelen. De 
actioo popularis leidt er immers niet toe dat er meer rechtsregels komen die de 
besluitvormingg regelen. Wel leidt de actio popularis ertoe, dat bepaalde besluiten 
wellichtt intensiever aan de bestaande rechtsregels worden getoetst. Als de critici 
bedoelenn dat het onwenselijk is, dat zij die beroep instellen wellicht met succes in 
rechtee een beroep kunnen doen op rechtsregels die niet ter bescherming van hun 
belangenn zijn geschreven, ligt de zaak anders. Dat lijk t uit oogpunt van rechtsbe-
schermingg een valide argument te zijn. De oplossing ligt dan niet bij het beper-
kenn van de toegang tot de rechter, maar bij het invoeren van strengere eisen ten 
aanzienn van de beoordeling door de rechter van het geschil ten gronde (zie para-
graaff  4.5.1}. 

Hett rapport 'Bestuur in geding1 noemt de actio popularis een verouderde vorm 
vann inspraak die ertoe leidt, dat bezwaar en beroep openstaan voor personen en 
organisatiess die geen belanghebbenden zijn bij een besluit. Inspraakmogelijkhe-
denn in de Wet Ruimtelijke Ordening en de beroepsmogelijkheden van de Awb 
zoudenn volgens de auteurs van dat rapport zonder een grondige bezinning aan 
elkaarr zijn gekoppeld. De actio popularis dient volgens hen daarom geschrapt te 
worden.. De mogelijkheid van bezwaar en beroep zou beperkt moeten blijven tot 
belanghebbenden.. Hetzelfde geldt volgens hen voor het milieurecht.4 7 

Err bestaan echter goede argumenten voor het handhaven van de actio popularis 
inn het ruimtelijke-ordeningsrecht en het milieurecht. Deze zijn deels normatief 
enn deels pragmatisch van aard. De normatieve argumentatie valt in verband te 
brengenn met de rechtsbeschermingfunctie van rechtspraak.4 

465.. De Gier & Robbe (1999a), p. 606. 
466.. Van Kemenade e.a. (1997), p. 26 - 29. 
467.. Van Kemenade e.a. (1997), p. 59. 
468.. De Minister van VROM wil de actio popularis behouden; zie Kamerstukken II, 2000 - 2001, 

277 664, nr. 3 (vermeld in BA september 2001, p. 13). 
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Natuurr en milieu werden hiervoor aangeduid als waarden, dat wil zeggen als 
belangenn die een ieder aangaan. Hetzelfde zou wellicht kunnen worden gezegd 
vann de ruimtelijke ordening. Gelet op ontwikkelingen in het communautaire 
rechtt lijk t de 'aanspraak' op behoud van natuur en milieu zich te ontwikkelen tot 
eenn soort van fundamenteel recht van een ieder.409 Blijkens verscheidene Euro-
pesee richtlijnen heeft een ieder immers het recht om in rechte op te komen ten 
aanzienn van bepaalde aspecten van het behoud van het milieu. Een ieder heeft in 
iederr geval recht op müieu-informatie.47° Voorts wordt een ieder geacht aan-
spraakk te kunnen maken op toegang tot de rechter, als het gaat om het in acht 
nemenn van minimumnormen inzake de milieukwaliteit, waarbij bijvoorbeeld valt 
tee denken aan de luchtkwaliteit. Het komt er dus op neer, dat in feite een ieder 
mett betrekking tot deze kwesties uit hoofde van het communautaire recht als een 
subjectieff  gerechtigde geldt.471 De Nederlandse Staat is gehouden om met betrek-
kingg tot de voormelde kwesties de actio popularis in ieder geval 'feitelijk' te hand-
haven.. De Staat kan dat doen door de bestaande regelgeving ongewijzigd te laten, 
off  door het begrip belanghebbende zo uit te leggen dat een ieder daaronder valt. 

Bovendienn zou men zich kunnen afvragen wat het praktisch gezien oplevert, als 
menn de actio popularis afschaft. In de praktijk blijkt, dat deze actio niet leidt tot 
extraa procedures en tot extra argumenten die in de procedure worden gebracht. 
Zowell  in kwantitatieve zin als in kwalitatieve zin blijkt de actio popularis in 
geringee mate van invloed te zijn op beroepsprocedures. De meeste personen die 
eenn geschil over een bestemmingsplan aan de rechter voorleggen, zijn belang-
hebbend.. Utrechts onderzoek heeft dit aangetoond.472 Op basis van dat onder-
zoekk is verdedigbaar, dat het probleem dat het rapport 'Bestuur in geding7 aan de 
ordee stelt met betrekking tot de actio popularis een non-probleem is. 

Praktischh gezien bestaat er dus geen reden om de actio popularis in het bestuursproces-
rechtt af te schaffen. Men kan het ook omkeren. Omdat die actio popularis kennelijk geen 
'meerwaarde'' heeft in het procesrecht, kan deze net zo goed worden afgeschaft. 

Hett afschaffen zou tot gevolg kunnen hebben dat meer procedures worden 
gevoerdd over het belanghebbendenbegrip. 

Afschaffenn van de bestaande actio popularis zal bovendien waarschijnlijk niet tot een (aan-
merkelijke)) beperking van de mogelijkheden van beroep leiden, omdat zij die nu op grond 
vann de actio popularis in het ruimtelijke-ordeningsrecht en het milieurecht kunnen proce-
deren,, zich immers ook toegang tot de rechter kunnen verschaffen door het (tijdig) oprich-
tenn van een stichting met de juiste doelstellingen.473 

469.. Vgl. Van Wijmen (1994), p. 239: hij is van mening, dat in principe elke burgerr zijn subjectief 
rechtt op een schoon milieu geldend zou moeten kunnen maken. 

470.. Backes (1999), p. 119; vgl. Jans (1993), p. 202. 
471.. De Gier & Robbe (1999a), p. 607 - 610. 
472.. De Gier & Robbe (1999a en 1999b); Van Buuren e.a. (1999), p. 91. 
473.. Vgl. L.J.A. Damen in zijn noot onder ABRvS 11 mei 2000, AB 2000,480. 
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Dee conclusie dat van de bestaande actio popularis geen aanzuigende werking uit-
gaat,, valt wellicht ten aanzien van het milieurecht en het ruimtelijke-ordenings-
rechtt te trekken. Die conclusie gaat echter niet zonder meer op voor andere 
rechtsgebieden.. Voor het ruimtelijke-ordeningsrecht en het milieurecht geldt 
immerss dat besluiten die daarop betrekking hebben een ruime tot zeer ruime 
reikwijdtee hebben. Zij hebben veelal gevolgen voor grote groepen personen. 
Iemandd geldt al gauw als een belanghebbende binnen die rechtsgebieden. Beslui-
tenn die betrekking hebben op andere rechtsgebieden hebben daarentegen over 
hett algemeen een veel beperktere reikwijdte. De kring van belanghebbenden zal 
bijj  die besluiten dan ook veelal veel kleiner zijn dan bij besluiten die vallen onder 
dee twee genoemde rechtsgebieden. 

Gelett op het voorafgaande is het niet nodig en ook onwenselijk om de actio popu-
lariss in het ruimtelijke-ordeningsrecht en milieurecht af te schaffen.474 

4-5-34-5-3 Algemeen-belangacties van rechtspersonen 

Takk verwerpt de mogelijkheid dat rechtspersonen in rechte voor ideële belangen 
kunnenn opkomen. Het middel van de ideële actie voor een rechter zou men vol-
genss hem moeten diskwalificeren als een oneigenlijke remedie voor het falen van 
dee volksvertegenwoordiging en het bestuur. In de bestuursrechtelijke rechtspraak 
iss volgens hem immers alleen ruimte voor rechtens te beschermen belangen. 
Ideëlee belangen behoren daartoe niet.475 

Zijnss inziens is er overigens wel plaats voor een bundeling van zakelijke 
actiess in de vorm van een collectieve actie. Dat is wenselijk uit oogpunt van pro-
ceseconomie. . 

Indienn men onder rechtsbescherming verstaat de bescherming van zakelijke 
belangenn die aan bepaalde personen toekomen, lijk t het standpunt van Tak juist. 
Tegenn de stelling van Tak valt in te brengen dat maatschappelijk erkend is, dat 
rechtspersonenn een belangrijke rol vervullen in en buiten rechte wat betreft de 
behartigingg van 'belangen' die een ieder of althans een grote groep van personen 
aangaat,, maar die niet individualiseerbaar zijn. Men beschouwt de behartiging 
vann algemene belangen over het algemeen niet als een exclusieve overheidstaak, 
zekerr niet voor zover het milieu in het geding is. 

Rechtspersonenn die opkomen voor het milieu, worden veelal door overheden als 
eenn volwaardige gesprekspartner beschouwd. Hun inbreng in en buiten rechte in 
hett milieurecht en de ruimtelijke ordening blijkt frequent tot wijziging van 
besluitenn te leiden en volgens betrokken ambtenaren bij te dragen aan verbete-
ringring van de kwaliteit van de besluitvorming.476 De mogelijkheid van beroep op 
dee rechter fungeert daarbij als een belangrijk middel voor deze rechtspersonen 

474.. De Minister van VROM is voorstander van het handhaven van de actio popularis; Kamerstuk-
kenn II , 2000 - 2001,27 664, nr. 3, p. 9. 

475.. Tak (1990), p. 136. 
476.. De Gier & Robbe (1999a), p. 611; De Gier & Robbe (1999b), p. 642. 
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omm voor die 'waarde' op te komen. Het is immers twijfelachtig of deze rechtsper-
sonenn ooit door overheden als een belangrijke gesprekspartner zouden zijn 
erkend,, als zij niet over rechtsmiddelen hadden beschikt om op te komen voor 
waardenn zoals natuur en milieu. 

Rechtspersonenn die opkomen voor waarden kunnen veelal een goed tegenwicht 
vormenn jegens overheden, vanwege de middelen en kennis waarover zij beschik-
ken,, en daarmee overheden 'op het rechte spoor houden' als dat nodig blijkt. De 
mogelijkheidd van beroep op de rechter lijk t daarbij voor deze organisaties een 
onontbeerlijkk instrument. 

Mett het oog daarop dient men zich drie keer te bedenken alvorens men rechts-
personenn de mogelijkheid ontneemt om in rechte op te komen voor waarden. Dit 
standpuntt is niet zozeer ingegeven vanuit rechtsbeschermingsperspectief, maar 
veeleerr door de gedachte dat het wenselijk is, dat ook andere organisaties dan 
overhedenn zich op effectieve wijze kunnen inzetten voor de voormelde waarden. 

4.5.44.5.4 Rechtsbescherming voor bestuursorganen 

Bestuursorganenn kunnen aanspraak maken op rechtsbescherming net als andere 
organisatiess van wie het functioneren door het recht wordt geregeld. Het is niet 
juistt om bij rechtsbescherming alleen maar aan de bescherming van de rechtspo-
sitiee van individuen en particuliere organisaties te denken. 

Vann belang is dat overheden uit vele (deel) overheden bestaan, die zelfstan-
digg functioneren en blijkens de bevoegdhedenverdeling waarin het staatsrecht en 
hett bestuursrecht voorzien, eigen verantwoordelijkheden dragen. Deze verschil-
lendee (deel)overheden nemen jegens elkaar uiteenlopende rechtsposities in, die 
onderr omstandigheden 'rechtsbescherming1 behoeven. Overheden verschillen 
daarinn niet van andere organisaties. Het is bovendien algemeen aanvaard dat 
relatiess tussen overheden door rechtsregels worden beheerst. Hieruit valt een 
erkenningg van bestuursorganen als 'personen' met een rechtspositie af te leiden. 

Inn de literatuur treft men de opvatting aan, dat bestuursorganen bij bestuursgeschillen 
meerr gebruik zouden kunnen maken van alternatieve wegen voor het oplossen van die 
conflicten,, tenminste voor zover het conflicten betreft die zich uitsluitend tussen overhe-
denn kunnen voordoen (zuivere bestuursgeschillen).477 Daarbij valt te denken aan een soort 
vann arbitrage, bindend advies of aan mediation. Dat wil overigens nog niet zeggen dat 
bestuursorganenn om die reden van de kring van beroepsgerechtigden dienen te worden 
uitgesloten.477 Wat voor deze alternatieven zou pleiten, is dat die conflicten veelal door 
anderee discussiepunten, meer politiek en beleidsmatig van aard dan rechtsvragen, worden 
beheerst.. Voorts is van belang dat die conflicten betrekking hebben op duurzame relaties, 

477.. Van der Vlies, Widdershoven e.a. (1999), p. 201 e.v. 
478.. De Minister van Binnenlandse Zaken staat niet negatief tegenover het idee om wettelijk vast 

tee leggen, dat bestuursorganen in geval van een zuiver bestuursgesch.il alleen dan gerechtigd 
zijnn om beroep in te stellen bij de bestuursrechter, als zij eerst een poging tot mediation heb-
benn gedaan. Zie Verslag van 23 november 2000 van het overleg over de notitie bestuursge-
schillenn (Kamerstukken II , 2000 - 2001, 27 286, nr. 2 en 27 461, nr. 1). 

http://bestuursgesch.il
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diee ten gevolge van een rechterlijke procedure onder druk zouden kunnen komen te staan. 
Dezee argumenten voor alternatieve methoden van conflictbeslechting lijken legitiem. Als 
anderee discussiepunten dan rechtsvragen relevant zijn voor het oplossen van een conflict, 
zall  dat conflict zich immers veelal niet daadwerkelijk uit de wereld laten helpen, doordat 
eenn rechter een rechtsoordeel geeft. Dat geldt echter niet alleen voor bestuursgeschillen. 
Voorr vele andere geschillen geldt immers hetzelfde. Zie daarvoor verder hoofdstuk 9. 

4.66 TEN SLOTTE 

Dee kring van beroepsgerechtigden komt naar geldend recht niet overeen rnet de 
groepp van personen die rechtsbescherming behoeven. De kring van beroepsge-
rechtigdenn is veelal ruimer dan deze groep van personen. Daardoor lijk t het 
bestuursrechtt zo op het eerste gezicht wat betreft de kring van beroepsgerechtig-
denn niet te voldoen aan de eis van efficiëntie. Rechtspraak lijk t immers te worden 
ingezett mede met het oog op een ander doel dan het verlenen van rechtsbescher-
ming. . 

Dezee discrepantie komt voort uit het feit, dat voor het toepassen van artikel 
8:11 Awb juncto artikel 1:2 Awb niet ter zake doet of het belang van de beroepsge-
rechtigdee bescherming vindt in het door de bestuursrechter toe te passen mate-
riëlee bestuursrecht. Dit belang hoeft niet een rechtens erkend belang te zijn. De 
relativiteitsleerr is dus niet van toepassing op de ontvankelijkheidsvraag. Gelet op 
dee inrichting van de rechtspraak ligt een toepassing van die leer in relatie tot de 
ontvankelijkheidsvraagg ook niet in de rede, want het invoeren daarvan zal geen 
goedee oplossing brengen voor het probleem, dat de rechtspraak nu soms haar 
doell  van het bieden van rechtsbescherming voorbij schiet. Die kwestie heeft 
immerss niet zozeer te maken met het feit, dat te veel personen tot het proces wor-
denn toegelaten, maar hangt veeleer samen met het feit, dat de rechter bij de 
beoordelingg rechtsregels betrekt die de belanghebbende niet beogen te bescher-
m e n .̂  ^ 

Bijj  een strikte en consequente invulling van de rechtsbeschermingfunctie zou de rechter 
hethet beroep van een appellant slechts gegrond mogen verklaren voor zover de appellant met 
success een beroep kan doen op een rechtens erkend belang. Alleen als een zwaarwegend 
algemeenn belang zich tegen deze beperking van de grondslag van de rechterlijke uitspraak 
verzet,, is een uitzondering op dit principe gerechtvaardigd. 

Hett is bovendien onwenselijk om de actio popularis in de ruimtelijke ordening 
enn het milieurecht af te schaffen. Daartegen verzetten zich zowel overwegingen 
ontleendd aan de rechtsbeschermingfunctie als overwegingen van meer praktische 
aard.. Argumenten tegen deze beperking zijn te ontlenen aan ontwikkelingen in 
hett communautaire recht. Op grond daarvan kan een ieder aanspraak maken op 
behoudd van natuur en milieu. 

479.. De Commissie Evaluatie Awb II doet in haar rapport 'slechts' de aanbeveling om nader 
onderzoekk te doen naar de invulling van het belanghebbendebegrip, gelet op het feit dat men 
zichh kan afvragen of niet soms een enigszins oneigenlijk gebruik van de beroepsprocedure 
wordtt gemaakt Dat wordt in de hand gewerkt door het ontbreken van een Schutznorm; zie 
Verslagg van de Commissie Evaluatie Awb II, p. 18 en 19. 
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Gelett op het feit dat ook tussen bestuursorganen een rechtsbetrekking kan 
bestaan,, maken ook deze aanspraak op rechtsbescherming. Ook voor rechtsper-
sonenn geldt, dat zij aanspraak kunnen maken op rechtsbescherming van het alge-
menee of collectieve belang waarvoor zij opkomen. Dat recht dient eveneens 
gehandhaafdd te blijven, in dit geval niet zozeer op grond van overwegingen van 
rechtsbeschermingg doch veeleer op grond van pragmatische overwegingen. Het 
iss wenselijk, dat ook andere organisaties dan overheden voor algemene waarden 
kunnenn opkomen. Deze zijn immers veel effectiever door rechtspersonen in 
rechtee te behartigen dan door individuen. Het recht van beroep van die organisa-
tiess is daarbij een belangrijk instrument. Wat voor de handhaving van dat recht 
bovendienn pleit, is, dat (ook) van overheidswege de inbreng van deze rechtsperso-
nenn in en buiten rechte veelal als een belangrijke bijdrage wordt beschouwd voor 
dee kwaliteit van besluitvorming. De kans is groot, dat men met het beperken van 
hunn beroepsrecht, zo gezegd het kind met het badwater weggooit. 

Hett komt erop neer, dat de rechter ruimhartig behoort te zijn bij de poort, maar 
strengg bij de beoordeling van het geschil ten gronde. In de hoofdstukken 2 en 3 
kwamm aan de orde dat een ruimhartige benadering wenselijk is, wat betreft de 
formuleringg van het object van het geschil. In dit hoofdstuk kwam aan bod dat 
eenn ruimhartige benadering wenselijk is wat betreft het bepalen van de kring van 
beroepsgerechtigden.. Uit oogpunt van rechtsbescherming zou die kring van 
beroepsgerechtigdenn zelfs ruimer getrokken behoren te worden dan deze nu is. 
Ookk personen met een afgeleid belang zouden toegang tot de rechter behoren te 
krijgen,, mits dat belang voldoet aan de overige eisen die de jurisprudentie aan 
eenn belanghebbende stelt. 

Dee vrees dat deze uitbreiding tot een te grote toeloop op de rechter leidt, lijk t gerechtvaar-
digd.. Indien de poort naar de bestuursrechter wagenwijd wordt opgezet, en daar pleit ik 
voor,, zou dit als negatief bijeffect kunnen hebben, dat onnodig beslag wordt gelegd op 
middelenn van rechtspraak en zelfs wellicht tot toename van 'misbruik van procesrecht'. De 
middelenn van rechtspraak zijn schaars. Rechtspraak kost de Staat en daarmee de belasting-
betalerr veel geld. Er is bovendien eerder een tekort aan rechters dan een overschot. Ook dat 
verzett zich ertegen dat men zich te gemakkelijk tot de rechter wendt. 

Nodelooss procederen valt tegen te gaan, maar niet door de poort slechts op een 
kierr te zetten. Wenselijk is dat van bovenaf, door beleidsmakers en rechters, 
wordtt gestimuleerd dat zij die een conflict hebben zoveel mogelijk naar een 
oplossingg daarvan zoeken buiten het gerecht. Tijdig dient te worden geselecteerd 
welkee geschillen zich bij voorkeur langs andere weg dan die van rechtspraak laten 
oplossen.. Hier is ook een taak voor advocaten weggelegd. Voorts is het wenselijk 
omm nader te onderzoeken of op nodeloos rechtsmiddelen aanwenden een sanctie 
behoortt te worden gesteld om de voormelde stimulering van alternatieve wegen 
vann conflictbeslechting kracht bij te zetten. Heden kan de rechter rechtspersonen 
inn geval van misbruik van procesrecht in de proceskosten veroordelen.4 ° Dit 
gebeurtt echter zelden en alleen als op het moment dat deze beroep instelt evident 

480.. Vz. ABRvS 13 september 1999, JB 1999,268 (misbruik van procesrecht). 
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is,, dat de rechter dat zal verwerpen of als dat beroep anderszins volstrekt kansloos 
is.** * 

Opmerkelijkk is in dit verband het voorstel van de Vice-President van de Raad van State in 
zijnn brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken van augustus 2000, dat inhoudt, dat de 
bestuursrechterr in hoger beroep ook ten aanzien van particuliere personen een proceskos-
tenveroordelingg moet kunnen uitspreken. Daarmee zou men de lust tot procederen kun-
nenn temperen.4,82 

481.. ABRvS 28 oktober 1999, Gst. 2000 (7119) nr. 6, m.n. C.P. J. Goorden. 
482.. Ontleend aan BA april 2001, p. 12. 




