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55 De beoordeling van het geschil 

5.11 INLEIDING 

Dee mate waarin rechtspraak voorziet in de behoefte van rechtzoekende valt en 
staatt met de wijze waarop de rechter het geschil uiteindelijk beoordeelt (zie voor 
diee behoefte paragraaf I . I . I ) . De rechtzoekende zal over het algemeen behoefte 
hebbenn aan een rechterlijke uitspraak die hem duidelijk en zo volledig mogelijk 
aangeeftt wat zijn rechten en plichten zijn, hem zo min confronteert met (zijns 
inzienss overbodige) 'procesformaliteiten' en langslepende procedures. Bovendien 
heeftt hij veelal behoefte aan een rechterlijke uitspraak die zijn geschil definitief 
dee wereld uithelpt. 

Dee beoordeling van de rechter van zijn geschil behoort, gelet op die 
behoefte,, zoveel mogelijk 'ter zake' te zijn (efficiëntie van rechtspraak). Daarmee 
wordtt bedoeld dat de beoordeling van de rechter zich in principe dient te beper-
kenn tot de vraag of de belanghebbende op grond van het recht kan krijgen wat hij 
verlangt.. Al het andere is (voor hem) niet van belang. Als de belanghebbende 
slechtss een schadevergoeding wenst, is het bijvoorbeeld weinig efficiënt als de 
rechterr beoordeelt of het schadeveroorzakende besluit vernietiging behoeft (zie 
paragrafenn 1.1.3 en 1.4.5). 

Dee beslechting van het geschil door de rechter behoort bovendien de rechtzoe-
kendee zoveel mogelijk zekerheid te geven over zijn rechtspositie en het conflict 
zoo goed mogelijk op te lossen (effectiviteit). Met het oog daarop is het wenselijk, 
datt de rechter streeft naar definitieve beslechting van het rechtsgeschil (zie para-
graaff  1.4.4). Zo'n rechterlijke uitspraak valt uit een oogpunt van rechtszekerheid 
enn effectiviteit immers te verkiezen boven de situatie dat het bestuursorgaan na 
dee rechterlijke uitspraak opnieuw een besluit moet nemen. Een eindbeslissing 
vergtt een rechterlijke beoordeling van het geschil op basis van materiële toet-
singscriteria.. De rechter behoort daarom zoveel mogelijk het geschil op grond 
vann materiële criteria te beoordelen. 

Dee rechtszekerheid is bovendien over het algemeen groter wanneer de rechter 
eenn toetsing ex nunc - naar de meest actuele stand van zaken - verricht dan wan-
neerr hij ex rune toetst. Ook uit oogpunt van effectiviteit van rechtspraak is een ex 
nunctoetsingg wenselijk. Een ex tunctoetsing maakt immers dat een rechter 
'bezwaarlijk'' het geschil definitief kan beslechten, omdat relevante omstandighe-
denn sinds het besluit is genomen kunnen zijn gewijzigd.4 3 

Dee rechtelijke toetsing is nu veelal ex tune, wat inhoudt dat de rechter zijn beoordeling van 
hethet rechtsgeschil baseert op de feiten, omstandigheden en (veelal) de rechtsregels die 

483.. Polak (2000a), p. 9 en 14. 
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bestondenn op het moment dat het in rechte bestreden besluit werd genomen.4 4 Dat is 
inherentt aan de wijze waarop het proces volgens de wet is ingericht. De beoordeling van de 
rechtmatigheidd van het besluit waartegen het beroep is ingesteld, staat centraal. Vanuit een 
oogpuntt van rechtsbescherming, de primaire taak van de rechter, valt er veel op die inrich-
tingg aan te merken. Centraal behoort te staan welke bestuursrechtelijke verbintenis tussen 
partijenn bestaat en op welk besluit de belanghebbende uit hoofde daarvan aanspraak kan 
maken.. Deze problematiek is aan de orde gesteld in de hoofdstukken 2 en 3. Verder komt 
dee toetsing ex tune aan de orde in het volgende hoofdstuk. 

Dee rechtzoekende heeft echter vaak behoefte aan meer. Hij wil niet alleen vastge-
steldd zien wat zijn rechten zijn, maar verlangt daarnaast, of veelal in de eerste 
plaats,, dat een gerechtelijke uitspraak zijn conflict ook daadwerkelijk oplost. Een 
geschillenbehandelaarr - men zou de rechter als zodanig kunnen beschouwen -
zall  om die oplossing te kunnen brengen, zich veelal moeten verdiepen in de ach-
tergrondenn van het aan hem gepresenteerde geschil en met name in de vraag 
welkee belangen partijen hebben en waar sprake is van een belangentegenstelling. 
Vaakk is de belanghebbende van oordeel, dat het bestuursorgaan ten onrechte zijn 
belangg niet in zijn besluit heeft betrokken, of daaraan ten onrechte onvoldoende 
gewichtt heeft toegekend, of dat het bestuursorgaan het algemeen belang had 
kunnenn dienen op een manier die in mindere mate ten koste gaat van zijn 
belang. . 

Ditt hoofdstuk stelt aan de orde in hoeverre de beoordeling van het geschil door de 
rechterr voldoende beantwoordt aan de hiervoor geformuleerde eisen. Blijk t dat 
niett het geval, dan wordt nagegaan of andere in paragraaf 1.4 besproken rand-
voorwaardenn de wijze waarop de rechter zijn taak uitoefent, kunnen rechtvaardi-
gen. . 

Diee bespreking beperkt zich tot onderwerpen waarbij met name punten 
naarr voren komen die betrekking hebben op de vraag of de rechterlijke beoorde-
lingg wel voldoende toegemoet komt aan de behoefte, dat de rechter het geschil 
beoordeeltt op grond van materiële criteria, streeft naar daadwerkelijke conflictop-
lossingg met het oog op de relevante belangen en dat rechtspraak leidt tot een 
eindbeslissing. . 

Alleenn de kwestie van de ex tunctoetsing blijf t in dit hoofdstuk buiten beschou-
wing.. Deze komt elders aanbod. 

5.22 DE TOEPASSING VAN DE LEER VAN DE FORMELE RECHTSKRACHT 

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

484.. Tweede Kamer II , 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 36; Polak (2000a), p. 9, 14 en 15. 
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inmiddelss inkomsten verwerft uit hoofde van ander werk. Naar huidig recht zal 
hijj  toch in beroep moeten gaan van het besluit waarbij het bestuursorgaan zijn 
vergunningg heeft ingetrokken. In feite moet hij dus een geschil aan de rechter 
voorleggenn met als inzet, dat hem een recht wordt toegekend dat hij niet meer 
wenst.. Daartoe is hij genoodzaakt op grond van de rechtspraak die vasthoudt aan 
dee leer van de formele rechtskracht, die ook door de bestuursrechter wordt toege-
past.48? ? 

Volgenss de leer van de formele rechtskracht dient de rechter immers de intrek-
kingg van deze vergunning als rechtsgeldig te beoordelen, als de belanghebbende 
niett tijdig, dat wil zeggen binnen zes weken, daartegen bezwaar of beroep heeft 
aangetekend.. Dat besluit geldt dan als rechtmatig, zelfs indien op grond van 
jurisprudentiee duidelijk is, dat het zou zijn vernietigd, ingeval de belangheb-
bendee tijdig bezwaar of beroep zou hebben aangetekend.486 De rechter gaat dan 
inn beginsel uit van de rechtmatigheid van het schadeveroorzakende besluit, ook 
inn geval van een schadeveroorzakende fictieve weigering om een besluit te 
nemen.44 7 Het gevolg daarvan is, dat deze persoon geen aanspraak meer kan 
makenn op schadevergoeding wegens het onrechtmatig intrekken van die vergun-
ning,, als hij niet tijdig het schadeveroorzakende besluit in rechte heeft bestreden. 

Dee leer van de formele rechtskracht geldt niet alleen ten aanzien van de geadresseerde van 
hethet desbetreffende besluit, maar jegens iedere belanghebbende die daartegen bij de 
bestuursrechterr had kunnen opkomen.488 Dat is gelet op de rechtszekerheidsgedachte die 
aann deze leer ten grondslag ligt, legitiem. Alleen degene die geen toegang tot de bestuurs-
rechterr heeft gehad, kan wellicht nog met succes bij de civiele rechter een onrechtmatige-
daadsactiee tegen dat besluit instellen.489 Daarbij valt te denken aan personen met een 
afgeleidd belang, bijvoorbeeld aan de werknemers van een stichting op wiens subsidie is 
gekort.. Dit is overigens nog geen uitgemaakte zaak. 

485.. ABRvS 11 november 1999, JB 2000, nr. 7 m.n. R.J.N. Schlössels; Vz. ABRvS 21 maart 2000, 
ABB 2000, 279, m.n. G.T.J.M. Jurgens. 
Vgl.. Schueler (2002) voor de relatie tussen deze leer en (on)zuivere schadebesluiten, i.h.b. 
p.. 97 en 109. 

486.. CRvB 15 september 1994, JB 1994,265, m.n. E.C.H, van der Linden: ook de feiten en omstan-
dighedenn die uitdrukkelijk ten grondslag zijn gelegd aan een niet aangevochten besluit, moe-
tenn als vaststaand worden beschouwd zolang het om dezelfde partijen, feiten en 
omstandighedenn gaat; ABRvS 6 september 1999, nr. H 01.98.0492, BA oktober 1999, p. 25; 
CRvBB 13 maart 1997, TAR 1997,84. 

487.. ABRvS 3 juni 1999, JB 1999, 167, m.n. E.C.H, van der Linden; Schueler (1997), p. 52: de 
CRvBB maakt een uitzondering op de leer van formele rechtskracht, indien het schadeveroor-
zakendee besluit volstrekt onhoudbaar is. 

488.. HR 8 september 1997, NJ1997,159, m.n. M. Scheltema {Utrecht - Budinovski). 
489.. Aldus Scheltema in zijn noot bij het hiervoor vermelde arrest. Hij verwijst naar het Montene-

gro-arrest,, HR 20 november 1987, NJ 1988, 843, m.n. M. Scheltema. Het arrest HR 27 mei 
1994,, NJ 1997,158, m.n. M. Scheltema wijst overigens in een andere richting. In het Monte-
negro-arrestt ging het om iemand met een afgeleid belang. In het laatstgenoemde geval ging 
hett om een ander soort geval, namelijk om iemand die een vordering van de belastingplich-
tigee had overgenomen. 
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Opp grond van artikel 6:12 Awb geldt overigens geen termijn, indien het bezwaar of beroep 
iss gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit. De belanghebbende mag in dat geval 
echterr niet onredelijk laat bezwaar of beroep hebben aangetekend. Uit oogpunt van rechts-
zekerheidd bestaat in dat geval ook geen behoefte aan een termijn, omdat wat betreft de 
rechtspositiess van de belanghebbenden sprake is van een status quo en het nalatige 
bestuursorgaann niet of nauwelijks bescherming verdient. De leer van de formele rechts-
krachtt is in dat geval dan ook niet aan de orde. 

Daarnaastt heeft de leer van de formele rechtskracht ook nog een andere functie dan de 
voormelde.. Deze leer dient mede de doelmatige verdeling van de taken tussen de civiele en 
dee bestuursrechter. De gedachte die aan deze overweging ten grondslag ligt, is dat de 
beantwoordingg van bestuursrechtelijke vragen primair tot de taak van de bestuursrechter 
behoort.4900 De betekenis van de leer van de formele rechtskracht heeft inmiddels voor de 
civielee rechtspraak aan betekenis ingeboet ten gevolge van de hiervoor omschreven ont-
wikkelingenn in de jurisprudentie van de bestuursrechter over zuivere schadebesluiten. 

Zoalss gezegd leidt het toepassen van de leer van de formele rechtskracht soms tot 
eenn situatie waarin de rechtzoekende rechten moet gaan claimen die hij niet 
wenst,, of waarin hij - als hij dat nalaat - met lege handen komt te staan. De 
rechtsbeschermingfunctiee wordt in zo'n geval niet adequaat gediend. De vraag is 
off  dit wellicht valt te rechtvaardigen op grond van de andere randvoorwaarden die 
voorr rechtspraak gelden. In dit verband is vooral de rechtszekerheid van belang. 
Dezee vormt immers de ratio van de leer van de formele rechtskracht. 

Diee ratio is beschreven in paragraaf 3.1.3. Deze houdt, kortgezegd, in het 
biedenn van voldoende rechtszekerheid aan het bestuursorgaan dat het schadever-
oorzakendee besluit heeft genomen en uitgevoerd, en aan andere belangheb-
benden. . 

Diee ratio behoort naar mijn oordeel geen toepassing te vinden bij geschil-
lenn over zuivere schadebesluiten die onder de competentie van de bestuursrech-
terr vallen. Aan de voormelde rechtszekerheidsargumenten komt daarvoor 
immerss onvoldoende gewicht toe.491 In dit verband is van belang, dat een geschil 
overr zuivere schadebesluiten slechts een tweepartijenconflict betreft. De rechtsze-
kerheidd van derde-belanghebbenden is daardoor niet in het geding. Ook wat 
betreftt de positie van het bestuursorgaan kan de rechtszekerheid het toepassen 
vann die leer niet rechtvaardigen. 

InIn dit verband is het van belang om een onderscheid te maken tussen de situatie dat een 
schadeveroorzakendd besluit op zichzelf genomen rechtmatig is, maar het rechtens onjuist 
iss om de last om de schade te dragen te leggen bij de gelaedeerde, en de situatie dat het 
schadeveroorzakendee besluit 'echt' onrechtmatig is.492 Een voorbeeld van de eerste kwes-
tiee biedt het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 1991 (Varkensmester).493 Van een 

490.. HR 31 mei 1991, AB 1992, 290, m.n. F.H. van den Burg, NJ1993, 112, m.n. C.J.H. Brunner; 
Mokk & Tjittes (1995), p. 383 - 404. 

491.. B.J. Schueler in zijn noot bij Pres. Rb. Amsterdam 22 augustus 1996, AB 1996, 508; Roo-
zendaall  (1998), p. 272 en 273; Van Male (1999), p. 158; Van Ravels (1999b), p. 272; Van Male 
(1999),, p. 158. 

492.. Schueler (2002), in het bijzonder p. 97 - 99,102 en 103,194; Van Manen (2002). 
493.. NJ 1992, 638, AB 1991, 241, m.n. F.H. van den Burg. 
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'echff  onrechtmatig besluit is bijvoorbeeld sprake als het bestuursorgaan in strijd met een 
wettelijkk voorschrift een bepaalde weigeringsgrond heeft gehanteerd. Overheidsaansprake-
lijkheidd kan in geval van een rechtmatig schadeveroorzakend besluit onder omstandighe-
denn (bij wijze van uitzondering) uit hoofde van de wet en of op grond van het beginsel van 
égalitéé devant les charges publiques worden aangenomen. Schueler noemt daarnaast als 
eventuelee grondslag het rechtszekerheidsbeginsel of het vertrouwensbeginsel.494 Heden 
zall  de gelaedeerde zich echter veelal genoodzaakt zien om het rechtmatige schadeveroor-
zakendee besluit bij de rechter aan te vechten, als een uitdrukkelijke wettelijke grondslag 
voorr bestuurscompensatie ontbreekt om de schade op de overheid te kunnen verhalen. De 
belangrijkstee grond die hij dan aanvoert, is, dat het schadeveroorzakende besluit onrecht-
matigg is wegens het uitblijven van nadeelcompensatie. Als zijn beroep gegrond blijkt te 
zijn,, zal het 'rechtmatige' besluit worden vernietigd. Hij kan er dan voor kiezen om direct 
opp grond van artikel 873 Awb de rechter te verzoeken het bestuursorgaan te veroordelen 
tott het betalen van de schadevergoeding. Hij kan eventueel ook later afzonderlijk een ver-
zoekk indienen bij het bestuursorgaan tot het vergoeden van de schade (verzoek tot een zui-
verr schadebesluit). 

Dee vraag is of een gelaedeerde genoodzaakt is om in beroep te gaan van een 'rechtmatig' 
besluitt om de schade die hij door dat besluit heeft geleden, op de overheid te kunnen ver-
halen.. De jurisprudentie inzake zuivere schadebesluiten lijk t echter de weg vrij te hebben 
gemaaktt voor een zelfstandig rechtsmiddel om nadeelcompensatie af te dwingen.495 Dat 
zouu kunnen worden afgeleid uit het feit dat de rechter in die jurisprudentie uitdrukkelijk 
alss grondslag voor nadeelcompensatie het égalité-beginsel noemt (paragraaf 2.3.3). Indien 
dezee bevinding juist is, is het niet meer nodig om eerst de rechtmatigheid van het schade-
veroorzakendee besluit aan te vechten. De gelaedeerde kan dan volstaan met het indienen 
vann een verzoek tot schadevergoeding (nadeelcompensatie). Als het bestuursorgaan dat 
afwijst,, kan hij vervolgens de vraag of nadeelcompensatie had behoren plaats te vinden, aan 
dee rechter voorleggen. Schueler pleit voor een duidelijk loskoppelen van onzuivere schade-
besluitenn en zuivere schadebesluiten met betrekking tot nadeelcompensatie (schadever-
goedingg bij rechtmatige overheidsdaad), zodat duidelijk wordt dat gelaedeerden 
(inderdaad)) niet genoodzaakt zijn om een vernietigingsberoep in te stellen tegen het des-
betreffendee 'rechtmatige' besluit dat de schade heeft veroorzaakt. 

Datt loskoppelen is mijns inziens uit oogpunt van efficiëntie ook wenselijk ingeval het 
schadeveroorzakendee besluit onrechtmatig is. Aanvullende argumenten daarvoor lijken 
veell  op de argumenten voor een verzelfstandiging van het zuivere schadebesluit die zien 
opp nadeelcompensatie. Deze zijn, dat oneigenlijk gebruik van het vernietigingsberoep 
daarmeee valt te voorkomen en dat schade soms pas geruime tijd nadat het schadeveroorza-
kendee besluit is genomen, zichtbaar wordt 

Dee leer van de formele rechtskracht behoort alleen aan de orde te komen in een 
proceduree waarin (in feite) de vraag centraal staat of dat besluit ongedaan moet 
wordenn gemaakt en/of uitgevoerd mag worden. De rechtszekerheid vergt, dat het 
bestuursorgaann op niet al te lange termijn ervan uit behoort te kunnen gaan, dat 
hett tot uitvoering van het besluit kan overgaan zonder het risico te lopen, dat de 
rechtsgrondd aan die uitvoering komt te ontvallen. Bij een geschil over de schade 

494.. Schueler (2002), hoofdstuk 3. 
495.. Zie voor die jurisprudentie par. 2.3.3. 



i54 4 BESTUURSRECHTSPRAAK K 

diee door dat besluit is veroorzaakt, gaat het echter alleen om een financieel belang 

vann de desbetreffende overheid.49 

Alss het schadeveroorzakende besluit echter alleen betrekking heeft op de betaling van een 
geldsom,, bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie, behoort de leer van de formele rechts-
krachtt wel weer toepassing te vinden inzake het desbetreffende zuivere schadebesluit. Het 
gaatt dan om een zuiver schadebesluit dat betrekking heeft op de schade die is veroorzaakt 
doorr de desbetreffende financiële beschikking. In feite komt een verzoek om een zuiver 
schadebesluitt in dit geval neer op een herhaald verzoek aan het bestuursorgaan tot de beta-
lingg van een geldsom.497 Reden voor toepassing van de leer van de formele rechtskracht 
behoortt dan te zijn dat in feite sprake is van een herhaling van zetten; het eerste besluit en 
hett tweede besluit gaan over hetzelfde. De rechter behoort het beroep dan ongegrond te 
verklaren,, tenzij sprake is van nova.49 

Hett toepassen van de leer van de formele rechtskracht in een geschil over een 
zuiverr schadebesluit biedt aan overheden een bescherming die burgers niet 
ondervinden.. Burgers kunnen immers nog jaren nadat de onrechtmatige daad 
heeftt plaatsgevonden, op grond daarvan tot het betalen van een schadevergoeding 
veroordeeldd worden zonder dat voorheen de onrechtmatigheid van hun handelen 
inn rechte is vastgesteld. Men zou als argument voor handhaving van deze leer 
kunnenn inbrengen dat, indien overheden nog gedurende jaren aansprakelijk 
kunnenn worden gesteld voor hun schadeveroorzakende besluiten, dit frustrerend 
werktt voor de uitvoering van hun publieke taken. Overheden zullen immers 
'risico's'' gaan mijden bij het nemen van besluiten vanwege de jarendurende drei-
gingg van schadeclaims. De verlammende werking die daarvan uitgaat, wordt ver-
sterktt door de pseudo-risicoaansprakelijkheid die voor overheden geldt .4 99 

Handhavingg van de leer van de formele rechtskracht op grond van deze overwe-
gingg acht ik onjuist.500 Het aansprakelijkheidsvraagstuk lijk t volgens het huidige 
regimee ten onrechte door middel van het procesrecht opgelost te worden, terwijl 
dee oplossing van het voormelde probleem van pseudo-risicoaansprakelijkheid 
veeleerr gezocht dient te worden in het materiële bestuursrecht. 

Eenn zwaarwegend argument tegen de toepassing van de leer van de formele 
rechtskrachtt in geschillen over zuivere schadebesluiten houdt verband met de eis 

496.. Toepassing van de leer van de formele rechtskracht in communautaire rechtsgeschillen zou 
bovendienn op gespannen voet kunnen staan met de eis van effectieve rechtsbescherming die 
hett Europees recht stelt, aldus De Moor-van Vugt (1999), p. 134. 

497.. Vgl. art. 4:6 Awb. 
498.. Vgl. ABRvS 6 september 1999, AB 1999,430, m.n. M. Schreuder-Vlasblom. 
499.. HR 26 september 1986, AB 1987, 70, m.n. F.H. van den Burg, NJ 1987, 253, m.n. M. Schel-

temaa (Hoffman - La Roche); HR 31 mei 1991, AB 1992, 290, m.n. F.H. van den Burg, NJ 
1993,, 112, m.n. C.J.H. Brunner (Van Gog - Nederweert); of een dergelijke pseudo-risicoaan-
sprakelijkheidd ook geldt indien een onrechtmatig primair besluit is hersteld in bezwaar, 
hangtt af van de omstandigheden van het geval. De jurisprudentie hierover is wisselend. Gaat 
hett om vergoeding van kosten van rechtsbijstand, dan is de ene rechter veel terughoudender 
dann de andere; zie hierover Th.G. Drupsteen in zijn noot bij HR 20 februari 1998, AB 1998, 
231. . 

500.. Zie voor kritische beschouwingen over de leer van de formele rechtskracht: M. Scheltema in 
zijnn noot onder HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723 (Heesch - Van de Akker). 
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vann een efficiënte procesvoering. Handhaving van de leer van de formele rechts-
krachtt in die geschillen lokt oneigenlijk gebruik uit van het beroep tot vernieti-
gingg van het schadeveroorzakende besluit. Ten gevolge van deze leer is de 
gelaedeerdee immers genoodzaakt om een rechtsvordering tot vernietiging van 
hett schadeveroorzakende besluit in te stellen om zijn verhaalsrecht veilig te stel-
len.5011 Daartoe is hij ook genoodzaakt in het geval dat hij in feite in het geheel 
niett de vernietiging van het schadeveroorzakende besluit beoogt.502 

Dee bepleite uitzondering op de leer van de formele rechtskracht inzake schade-
vergoedingskwestiess betekent overigens niet dat het niet instellen van beroep 
tegenn het schadeveroorzakende besluit geen nadelige gevolgen behoort te hebben 
voorr de gelaedeerde.5°5 Een belanghebbende die geen beroep tegen het schade-
veroorzakendee besluit heeft ingesteld en daardoor meer schade heeft geleden dan 
hijj  zou hebben geleden indien hij wel (tijdig) tegen het schadeveroorzakende 
besluitt in beroep was gegaan, kan in ieder geval geen aanspraak maken op ver-
goedingg van die 'extra' schade. Deze schade is immers aan zijn eigen schuld te 
wijten.504 4 

Voortss zou de vordering tot het vergoeden van schade aan een verjarings-
termijnn onderworpen behoren te zijn.5°5 

Dee leer van de formele rechtskracht behoort buiten toepassing te blijven, omdat 
dee rechtszekerheid onvoldoende grond oplevert voor het toepassen van deze leer 
inn situaties dat een zuiver schadebesluit betrekking heeft op schade die door een 
eerderr besluit is veroorzaakt, alsmede vanwege het feit dat uit een oogpunt van 
efficiëntee rechtspraak behoort te worden vermeden, dat partijen strijden over 
rechtenn die de eiser in feite niet wenst te claimen. 

5.33 DE EINDBESLISSING 

Off  de uitspraak van de rechter een eindbeslissing inhoudt over de rechtspositie 
vann de belanghebbende, is mede afhankelijk van de door hem toegepaste beoor-
delingscriteria.. De rechtsnormen waaraan de rechter toetst, kunnen worden 
onderscheidenn in formele en materiële normen. Een vernietiging van een besluit 
wegenss schending van een formele norm levert over het algemeen geen defini-
tievee beslechting van het geschil op, zodat in dat geval veelal onzekerheid blijf t 
bestaann over de inhoud van de rechtsbetrekking. In paragraaf 1.1.3 kwam ter 
sprakee dat dee bestuursrechter zich regelmatig beperkt tot een vernietiging op for-

501.. Een eventueel recht op schadevergoeding vertegenwoordigt een procesbelang: ABRvS 
233 april 1999, AB 1999,401, m.n. A.A.J. de Gier. 

502.. CRvB 20 juli 1993, AB 1994,118, m.n. LJ.M. de Leede; HR 17 november 1989, AB 1990, 81, 
m.n.. G.P.Kleijn. 

503.. Roozendaal (1998), p. 273 - 286. 
504.. Zie artikel 6:101 BW. De regels van het schadevergoedingsrecht in het vermogensrecht wor-

denn (analoog) ook van toepassing geacht in het bestuursrecht. Zie Schueler (1997), p. 53 - 55; 
vgl.. De Moor-van Vugt (1999), p. 135 m.b.t. communautaire rechtsgeschillen. 

505.. Van Ravels (1999b), p. 272. 
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melee gronden. De rechtzoekende weet dan in feite nog steeds niet op welk besluit 
off  recht hij aanspraak kan maken. 

Vann een vernietiging op formele gronden is bijvoorbeeld sprake als de rechter het besluit 
vernietigt,, omdat het bestuursorgaan de feiten niet zorgvuldig heeft onderzocht, belang-
hebbendenn ten onrechte niet heeft gehoord of zijn besluit onvoldoende heeft gemotiveerd. 
Dee rechter geeft in dat geval in zijn uitspraak het bestuursorgaan over het algemeen de 
opdrachtt om opnieuw een besluit te nemen. Dat dient het bestuursorgaan dan te doen met 
inachtnemingg van zijn uitspraak, wat betekent dat hij alsnog alle relevante feiten moet 
onderzoeken,, de belanghebbende moet horen of het besluit volledig moet motiveren. Het 
iss dan heel goed mogelijk dat het bestuursorgaan daarna een besluit neemt met hetzelfde 
dictumm als het vernietigde besluit. Er bestaat bovendien een gerede kans, dat de rechter dit 
besluitt dan wel rechtmatig acht.5°6 

Inn geval van een vormgebrek kan de rechter overigens met toepassing van artikel 6:22 
Awbb dat gebrek passeren, als op voorhand vaststaat dat herstel van dat gebrek tot hetzelfde 
besluitt als het in rechte bestreden besluit zal leiden, mits belanghebbenden daardoor niet 
wordenn benadeeld.507 

Eenn vernietiging op een formele grond vindt met name plaats in geschillen die voor de 
invoeringg van de tweede tranche van de Awb tot de Arob-zaken behoorden. In bestuurs-
rechtelijkee geschillen op bijvoorbeeld het gebied van het sociale zekerheidsrecht en het 
milieurecht,, komt een vernietiging op materiële gronden daarentegen vaker voor. In het 
belastingrechtt vond voor de invoering van Titel 8 van de Awb altijd een beoordeling op 
materiëlee gronden plaats, omdat de belastingrechter ingeval eisers beroep gegrond was, de 
zaakk niet kon terugverwijzen naar de belastinginspecteur om opnieuw de aanslag vast te 
stellenn met inachtneming van zijn uitspraak.*08 De belastingrechter was verplicht om zelf 
dee omvang van de belastingschuld van eiser vast te stellen, aangenomen dat eiser ontvan-
kelijkk was. De devolutieve werking van beroep op de belastingrechter is waarschijnlijk niet 
gewijzigdd na de invoering van het nieuwe fiscale procesrecht per 1 september 1999,5°9 

zekerr is dat niet. In ieder geval wordt onwenselijk geacht, dat de fiscale rechter gaat terug-
verwijzen.510 0 

Uitt een oogpunt van behoefte aan definitieve conflictbeslechting doet het vol-
staann met een vernietiging op formele gronden in gevallen waarin een materiële 
beoordelingg mogelijk is, de rechtsbeschermingfunctie tekort. 

Watt betreft de toetsing op formele gronden tekent zich in de rechtspraak een 
beginn van een kentering af. Volgens recente jurisprudentie dient de rechter die 
volstaatt met de enkele vernietiging op formele gronden, te motiveren waarom hij 
datt doet.5" Kennelijk behoort de rechter na te gaan of hij een besluit op inhoude-

506.. Schueler (1994). 
507.. Neerhof (1999), p. 73 - 77: hij geeft een overzicht van gevallen waarin dat artikel (geen) toe-

passingg vindt. 
508.. Zie voor de devolutieve werking van het beroep op de rechter in fiscalibus: HR 25 maart 1998, 

BNBB 1998/157; HR 16 december 1998, BNB 1999/225. 
509.. Ruys (1999), p. 183. 
510.. Uppelschoten (1998), p. 945. 
511.. Allewijn (1998), p. 294 en de door hem aangehaalde jurisprudentie. 
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lijk ee gronden kan vernietigen en dat zo mogelijk ook te doen. Vanwege het deci-
siebeginsell  zou dit een gewenste ontwikkeling zijn (zie paragraaf 1.4.7). De 
rechterr behoort de mogelijkheid van een vernietiging op materiële gronden overi-
genss alleen te onderzoeken, als de door eiser ingebrachte grieven daartoe aanlei-
dingg geven. Gelet op het autonomiebeginsel is het immers in de eerste plaats aan 
dee belanghebbende om aan te geven of hij het besluit op inhoudelijke gronden 
bestrijdtt en zo ja, om dat nader toe te lichten.512 De vraag is of met die jurispru-
dentiee een nieuwe trend is gezet of dat deze jurisprudentie slechts een inciden-
teell  karakter heeft. 

Dee situatie kan zich voordoen, dat de rechter moet volstaan met een vernietiging 
opp formele gronden vanwege de gebrekkige 'bewijsvoering' door het bestuursor-
gaan.. Het bestuursorgaan heeft dan kennelijk niet gedaan wat het had behoren te 
doenn bij de voorbereiding van het besluit. Uit oogpunt van efficiëntie en de 
rechtszekerheidd is het wenselijk, dat het bestuursorgaan tijdens de procedure al 
dee mogelijkheid krijgt om dit gebrek aan bewijs te verhelpen. Mogelijkheden 
daarvoorr komen ter sprake in hoofdstuk 8. 

Overigenss zal - zoals hierna zal blijken - de rechter ook bij een toetsing aan materiële 
rechtsnormenn niet altijd een definitief oordeel kunnen geven over de inhoud van de 
rechtsbetrekking,, omdat hij de (resterende) discretionaire bevoegdheid oftewel de beleids-
vrijheidd van verweerder dient te respecteren.^ 

5.44 BEOORDELING VAN BELANGEN 

5.4.11 Beleidsvrijheid 

Hoee 'diepf de rechter gaat bij een beoordeling van een uitoefening van een 
publiekrechtelijkee bevoegdheid, hangt af van de vraag of aan het bestuursorgaan 
eenn discretionaire bevoegdheid is toegekend. Dat is een bevoegdheid waarbij het 
bestuursorgaann bij zijn besluitvorming over een zekere vrijheid beschikt om 
bepaaldee keuzen te maken met betrekking tot de af te wegen belangen of de kwa-
lificatiee van feiten.514 Ik beperk mij in deze paragraaf tot het geval waarin het 
bestuursorgaann beleidsvrijheid515 heeft, hetgeen impliceert dat het over de moge-
lijkheidd beschikt om de verschillende bij de besluitvorming betrokken belangen 
tegenn elkaar af te wegen en daarbij tot op zekere hoogte prioriteiten te stellen ten 
aanzienn van die belangen.516 In het geval van beleidsvrijheid blijkt de rechter in 
dee praktijk het besluit volgens het volgende stramien te toetsen. Hij beoordeelt 
eerstt met betrekking tot welke zaken het bestuursorgaan op grond van de van toe-
passingg zijnde wettelijke voorschriften beleidsvrijheid toekomt. Deze is soms 

512.. Zie verder par. 7.6. 
513.. Schueler (1994), p. 151 -157 en 276 - 278. 
514.. Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 175 -186; Nicolai e.a. (1997), p. 335 - 342. 
515.. Hier wordt niet ingegaan op het verschil tussen beleidsvrijheid en beoordelingsvrijheid. Ik 

beperkk mij tot beleidsvrijheid. Zie voor dat onderscheid Nicolai e.a (1997), p. 335 - 340. 
516.. Zie voor de beperkingen die dienaangaande ingevolge het spedaliteitsbeginsel gelden o.a. 

Schlösselss (1995). 
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groot.. Vervolgens gaat de rechter na of het bestuursorgaan een beleid heeft, zo ja 
watt de inhoud van dat beleid is en of dat beleid rechtmatig is. Dat beleid kan in op 
schriftt gestelde regels zijn vastgelegd (beleidsregels in de zin van artikel 1:3, 
vierdee lid, Awb),51-7 maar dat hoeft niet. 

Opp beleidsregels is artikel 3:4, tweede lid, Awb, waarin de evenredigheids-
beginsell  is vastgelegd, rechtstreeks van toepassing. De rechter toetst de in een 
beleidsregell  opgenomen criteria (zeer) marginaal op basis van die norm. Er zijn 
nauwelijkss voorbeelden voorhanden, dat de rechter beleidsregels wegens kenne-
lijk ee onredelijkheid onrechtmatig heeft bevonden.518 Hij toetst het beleid wel vol-
ledigg aan de wettelijke voorschriften. 

Vervolgenss toetst de rechter of het bestreden besluit onder dat beleid valt en daar-
meee in overeenstemming is. 

Indienn het bestuursorgaan ten nadele van de belanghebbende van het beleid afwijkt, han-
deltt het in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het zal dan wel moeten gaan om een geval 
datt onder dat beleid valt, hetgeen in de eerste plaats door het bestuursorgaan behoort te 
wordenn beoordeeld. Een beleidsregel kan immers voor een bepaald geval niet zijn geschre-
ven. . 

Hett gevaar bestaat dat die marginale toetsing een enigszins vrijblijvend karakter 
krijgtt en dat de rechter al gauw het in rechte bestreden besluit rechtmatig acht 
wanneerr het bestuursorgaan aannemelijk maakt, dat het volgens zijn beleid heeft 
gehandeld,, zelfs als de belangenhebbende verscheidene - zo op het oog overtui-
gendee - argumenten heeft aangedragen om van dat beleid af te wijken. Het vol-
gendee voorbeeld laat zien dat dit het geval kan zijn.519 

Eenn exploitant van een strandtent had aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een ver-
gunningg gevraagd om een permanente fundering aan te brengen. Hij moest na elk sei-
zoenn de palen onder zijn strandpaviljoen verwijderen. Dat was voor hem kostbaar en 
inefficiënt.. Volgens het beleid van de Minister werd een permanente fundering niet toege-
staan.. De motivering van de weigering van de vergunning was in algemene termen gefor-
muleerd.. De overwegingen van de Minister verwezen naar de versterking van de 
veerkrachtt van de kust, een duurzame bescherming tegen overstroming door de zee en 
eenn zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van de kust. Vast stond echter, dat er van enig 
gevaarr voor overstroming geen sprake was en dat de palen binnen enkele uren op aanzeg-
gingg van de Minister verwijderbaar waren. Verder deed de Minister ook beroep op belan-
genn met betrekking tot natuur, recreatie en toerisme. Bovendien speelde een rol, dat de 
Ministerr nog in overleg was met verschillende overheden over nieuw te voeren beleid en 
datt hij daar niet op vooruit wilde lopen. De rechter accepteerde die argumentatie en oor-
deelde,, dat de Minister in redelijkheid tot zijn weigering van de vergunning had kunnen 
komen.. De annotator merkt daarover op, dat hij zich kan voorstellen dat enige extra water-
staatkundigee kennis het oordeel van de rechter wat anders zou hebben ingekleurd. Hij 
wijstt erop, dat in geval van beleidsvrijheid het bestuursorgaan de meest optimale modali-
teitt van de bevoegdheidsuitoefening moet kiezen: enerzijds de meest optimale behartiging 

517.. En levert dan ingevolge artikel 1:3, vierde lid, Awb een besluit op. 
518.. De Waard (1997), p. 9; Klap & Olivier (1998), p. 778. 
519.. Schlössels (2001c), p. 41. 
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vann de betrokken publiekrechtelijke belangen onder een gelijktijdige minimale belasting 
vann de rechtstreeks betrokken (rechts)belangen van de rechtssubjecten.520 Bij een 'diepere' 
toetss - in de zin, dat de rechter verdergaand zou hebben onderzocht wat de consequenties 
vann het aanbrengen van de fundering zouden zijn geweest voor de nagestreefde algemene 
belangenn - had hij het besluit waarschijnlijk niet juist geacht; de Minister had - althans als 
dee lijn die de annotator heeft uitgezet, wordt doorgetrokken - toestemming behoren te 
gevenn tot de fundering, eventueel onder bepaalde restricties. 

Dee rechter zal het oordeel van het bestuursorgaan niet volgen in geval van incon-
sistente,, onbegrijpelijke dan wel willekeurige toepassing van het beleid, wat even-
eenss een beperkte toetsing impliceert. 

Hett bestuursorgaan kan de beleidsvrijheid waarover het beschikt, zelf beperken, namelijk 
doorr het opstellen van beleidsregels, het doen van toezeggingen of het sluiten van overeen-
komsten.. In al deze gevallen haalt het bestuursorgaan in feite de hiervoor aan de orde 
gesteldee belangenafweging naar voren. Dit is wat Van Ommeren 'zelfbinding door het 
bestuursorgaarff  heeft genoemd.521 Dat orgaan maakt dan beleidskeuzen, voordat het het 
besluitt neemt waarop deze keuzen betrekking hebben. Het mag alleen van zijn beleid 
afwijkenn indien daarvoor goede argumenten bestaan.522 

InIn geval van een van deze vormen van zelfbinding van het bestuursorgaan kan de rechter 
veell  beter het besluit inhoudelijk toetsen dan wanneer daarvan geen sprake is. De rechter 
dientt dan immers te toetsen of het besluit in overeenstemming is met de prioriteiten die 
hethet bestuursorgaan in een eerder stadium heeft gesteld. Hij controleert dan in feite of het 
bestuursorgaann consequent te werk is gegaan. 

Alss het beleid voor de belanghebbende ongunstig uitpakt, onderzoekt de 
bestuursrechterr of bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die het afwijken 
vann beleid zouden kunnen rechtvaardigen. Het ligt daarbij in de eerste plaats op 
dee weg van eiser om deze omstandigheden aan te voeren en aannemelijk te 
maken.. Als hij dat nalaat, is de rechter meestal vlug klaar. Wanneer voldoende 
indicatiess voor de aanwezigheid van dergelijke omstandigheden bestaan, toetst 
dee rechter of het bestuursorgaan in voldoende mate alle relevante belangen heeft 
onderzochtt en tegen elkaar heeft afgewogen. Het bestuursorgaan is daartoe ver-
plichtt op grond van de artikelen 3:2 en 3:4, eerste lid, Awb. De rechter die vol-
doendee inzicht heeft in alle relevante belangen, zal op basis daarvan vervolgens 
hett bestreden besluit marginaal aan artikel 3:4, tweede lid, Awb toetsen. Hij toetst 
dann de inhoud van het besluit, en wel of het bestuursorgaan in het licht van de 
belangenn die het bij zijn besluitvorming mocht en moest meewegen, in redelijk-
heidd tot dat besluit heeft kunnen komen. 

Evenn leek het erop dat de invoering van artikel 3:4, tweede lid, Awb de rechter de mogelijk-
heidd gaf om zelfstandig de relevante belangen op een rij te zetten, deze op redelijkheid (of 
evenredigheid)) te beoordelen en om op basis daarvan de redelijkheid van besluiten wat 
minderr terughoudend te toetsen dan hij in het verleden deed. Deze bepaling bevat immers 

520.. ABRvS 21 februari 2000, AB 2000, 193, m.n. A. van Hall. 
521.. Van Ommeren (1996a), p. 251 en 264 - 266 (voor de toezegging, p. 298). 
522.. Bijv. ABRvS 26 september 2000, AB 2001, 279, m.n. G.TJ.M. Jurgens. 
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hett evenredigheidsbeginsel als norm en niet het verbod van willekeur. Volgens dat laatste 
beginsell  mogen de nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig zijn in verhouding 
tott de met het besluit te dienen doelen. Een dergelijke norm lijk t de rechter bijvoorbeeld 
ruimtee te laten voor een onderzoek naar de mogelijkheid om een ander besluit te nemen 
datt hetzelfde doel dient als het in rechte bestreden besluit, maar met minder nadelige 
gevolgenn voor de belangen van eiser.523 

Dee Afdeling bestuursrechtspraak denkt daar duidelijk anders over en is van oordeel dat de 
toetsingg aan het evenredigheidsbeginsel over het algemeen een marginale dient te zijn,524 

omdatt de rechter anders (te veel) op de stoel van het bestuursorgaan zou gaan zitten.525 

Diee beperking tot een 'marginale toetsing" wordt alleen nagelaten bij een beoor-
delingg van een (punitieve) sanctie52 of van (de kern van) een grondrecht.527 

Dezee marginale toetsing impliceert dat de rechter zich nauwelijks bezig-
houdtt met de vraag, welk gewicht aan alle betrokken belangen dient te worden 
toegekend.. Dat laat de rechter over aan het bestuursorgaan. 

Mett de typering van de rechterlijke toetsing als marginaal is overigens alleen maar gezegd, 
datt de rechter met een zekere terughoudendheid toetst en dat hij niet de bestuurlijke 
belangenafwegingg over mag doen. De mate van terughoudendheid kan echter uiteenlo-
pen.. Een marginale toetsing mag daarom niet vereenzelvigd worden met de willekeur-
toets,5288 die een zeer terughoudende beoordeling inhoudt. Het is niet altijd duidelijk wat 
diee marginale toetsing dan wel inhoudt, hoe de rechter daarbij bepaalt welke belangen 
relevantt zijn en op welke wijze hij deze in zijn oordeel dient te betrekken. Een analyse van 
dee uitspraak in de Kwantumzaak maakt dat bijvoorbeeld duidelijk.529 

Nicolaïï heeft een meer genuanceerde aanpak bepleit voor een (marginale) toetsing aan de 
redelijkheidsnormm (hiervoor door mij aangeduid als het evenredigheidsbeginsel). De 
bestuursrechterr benadert deze problematiek nu te absolutistisch. De wijze van toetsing 
doorr de rechter zou behoren af te hangen van de aard van de uitgeoefende bevoegdheid en 
dee omstandigheden waaronder deze is uitgeoefend. In dat verband is het zinvol om een 
onderscheidd te maken tussen processuele bevoegdheden, sanctiebevoegdheden met een 
punitieff  karakter, materiële bevoegdheden in het financiële bestuursrecht en bevoegd-

523.. Brenninkmeijer (1994b), p. 18, 23 en 24. 
524.. ABRvS 6 mei 1996, JB 1996, 158, m.n. F.A.M. Stroink; ABRvS 9 mei 1996, AB 1997, 93, JB 

1996,, 158, m.n. F.A.M. Stroink, AA 1997, p. 43 e.v. m.n. I.C. van der Vlies (Kwantum-
uitspraak),, Gst. 1997 (7053), nr. 9, m.n. J.M.H.F. Teunissen; ABRvS 21 oktober 1996, AB 
1997,, 6 (bouwvergunning en welstandsadvies); ABRvS 19 december 1996, AB 1997, 92, m.n. 
P.J.J.. van Buuren (dwangsom); ABRvS 31 januari 1997, AB 1997, 210, m.n. P.J.J. van Buuren 
(pkbb Betuweroute); Kamerstukken II, 1988 -1989, 21 221, nr. 5, p. 55. 

525.. Klap (1999). 
526.. ABRvS 4 juni 1996, JB 1996, 172, m.n. E.C.H, van den Linden; CBB 25 februari 1998, AB 

1998,, 257, m.n. J.H. van der Veen; CRvB 5 november 1998, AB 1999, 75 m.n. H.Ph.J.A.M. 
Hennekens;; zie voor een meer genuanceerde benadering: Nicolaï (1997a), p. 164 - 167 en 
Nicolaïï (1999), p. 40. Een directe toetsing aan het evenredigheidsbeginsel is (blijkens de 
aldaarr genoemde jurisprudentie) eveneens gerechtvaardigd als het algemeen belang uitslui-
tendd van financiële aard is. 

527.. ABRvS 17 september 1998, AB 1999,148, m.n. I. Sewandono. 
528.. Klap (1999); Schlössels (1999b). 
529.. I.C. van der Vlies in haar noot bij de uitspraak van ABRvS 9 mei 1996, AA 1997, p. 44 e.v. 
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hedenn tot het nemen van schadebesluiten enerzijds en andere publiekrechtelijke bevoegd-
hedenn anderzijds. Bij de eerste categorie van gevallen is een integrale toetsing aan de 
redelijkheidsnormm mogelijk.5*0 

Alss de rechter een besluit vernietigt wegens strijd met artikel 3:4, tweede lid, 
Awb,, zal het bestuursorgaan vaak met inachtneming van de uitspraak van de 
rechterr een nieuw besluit moeten nemen. De rechter heeft immers slechts geoor-
deeldd dat het bestuursorgaan in redelijkheid niet tot het in rechte bestreden 
besluitt heeft kunnen komen. Daarmee hoeft nog niet vast te staan wat dan een 
redelijkk besluit zou zijn geweest. Is beleidsvrijheid toegekend, dan zijn immers 
inn beginsel verscheidene besluiten mogelijk, afhankelijk van welk gewicht het 
bestuursorgaann aan de betrokken belangen toekent. Ingeval het bestuursorgaan 
opnieuww een besluit neemt, kan dat een besluit zijn waarmee de belanghebbende 
nogg steeds niet tevreden is. Hij heeft bijvoorbeeld met de rechtspraak willen 
bereikenn dat geen vrijstelling van het ter plaatse geldende bestemmingsplan werd 
gegeven.. Hij is van oordeel dat hij gelet op zijn belangen daarop aanspraak kan 
maken.. Het bestuursorgaan verleent echter na de vernietiging van de vrijstelling 
(sec)) deze opnieuw met voorschriften. Zo bezien blijf t een geschil over de uitoefe-
ningg van een bepaalde bestuursrechtelijke bevoegdheid ook na de uitspraak van 
dee rechter voortduren, terwijl onzeker is of het bestuursorgaan vrijstelling mag 
verlenenn of niet. Het rechtsgeschil is dus niet per definitie ten einde in alle geval-
lenn van een vernietiging wegens schending van artikel 3:4, tweede lid, Awb. Bij 
eenn integrale toetsing aan het evenredigheidsbeginsel, zoals bij punitieve sanc-
ties,, zou de rechter in geval van vernietiging, daarentegen overigens wel zelf in de 
zaakk kunnen voorzien. Het behoort dan immers tot zijn taak om te bepalen welk 
besluitt het juiste is. 

5.4.25.4.2 Kan de rechter de beleidsvrijheid beperken? 

Dee vraag is of de rechter niet in verdergaande mate de betrokken belangen in zijn 
beoordelingg zou behoren te betrekken dan hij heden doet, en de redelijkheid van 
dee afweging integraal moet beoordelen. De belanghebbende heeft daaraan veelal 
behoefte.. Hij wil graag ter beslechting van zijn geschil een second opinion met 
betrekkingg tot het gewicht dat het bestuursorgaan aan zijn belangen heeft toege-
kend.. De rechter zou dat pas goed kunnen doen als hij zich volledig verdiept in 
zijnn belangen, wensen en behoeften. Nu waagt de rechter zich daar niet of nau-
welijkss aan. 

Opp het eerste gezicht lijk t de rechtsstatelijke positie van de rechter zich daartegen 
tee verzetten. Uit hoofde van zijn taak behoort de rechter immers een verschil van 
meningg over hoe bij het geschil betrokken belangen behoren te worden gewaar-
deerd,, te beslissen op basis van rechtsregels en niet op grond van andere criteria. 
Zijnn rechtsstatelijke taak is in de eerste plaats om recht te spreken. Kenmerkend 
voorr beleidsvrijheid is, dat het van toepassing zijnde wettelijke voorschrift geen 
criteriaa geeft voor de belangenafweging. Wanneer de rechter die belangen gaat 

530.. Nicolaï (1997), p. 164 en 165. 
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waarderen,, begeeft hij zich op glad ijs. Een dergelijke waardering is alleen geoor-
loofdd als de rechter deze kan legitimeren op grond van rechtsregels die inhoude-
lijk ee criteria geven voor die waardering en in geval van beleidsvrijheid ontbreken 
deze. . 

Inn de volgende hoofdstukken komt aan de orde of de rechter door het actief stu-
renn van het proces en het hanteren van bepaalde technieken die worden toegepast 
bijj  mediation, niet veel dieper in de belangentegenstelling zou kunnen duiken 
diee tussen partijen bestaat. Als hij daarover meer informatie boven tafel kan krij -
gen,, zou het wellicht zo kunnen zijn, dat alsnog een oplossing van het conflict 
mogelijkk blijkt waarbij zowel voldoende recht wordt gedaan aan het betrokken 
algemeenn belang als aan de belangen van eiser en eventueel andere belangheb-
benden.. Vaak bestaan er verschillende opties om belangen van partijen te dienen. 
Dee rechter onderzoekt ter beoordeling van het beroep over het algemeen slechts 
éénn optie, namelijk de door het bestuursorgaan gekozen optie. 

5.55 TEN SLOTTE 

Dee leer van de formele rechtskracht dient buiten toepassing te blijven als het 
geschill  betrekking heeft op een zuiver schadebesluit. De rechtszekerheid - die de 
ratioo vormt van deze leer - levert immers een onvoldoende rechtvaardiging op 
voorr het toepassen daarvan in een situatie dat het zuiver schadebesluit betrekking 
heeftt op schade die door een eerder besluit is veroorzaakt. Ook uit oogpunt van 
efficiëntee rechtspraak dient men te vermijden, dat partijen strijden over rechten 
diee de eiser niet daadwerkelijk claimt. 

Dee vernietiging van een besluit op formele gronden leidt meestal niet tot een 
materiëlee conflictbeslechting, wat de eis van effectieve rechtspraak tekort doet. 
Eenn vernietiging op materiële gronden doet dat soms eveneens niet. Dit is veelal 
hett gevolg van het feit, dat na de constatering van de rechter dat het in rechte 
bestredenn besluit onrechtmatig is, voor het bestuursorgaan beleidsvrijheid res-
teertt om verschillende (andere) besluiten te nemen. Zelfs als ex tune beoordeeld 
naa de vernietiging nog maar één besluit mogelijk is, zou het bestuursorgaan op 
grondd van nova nog voor een ander besluit kunnen opteren. De rechter betracht 
terughoudendheidd op dit punt vanwege zijn rechtsstatelijke positie (paragraaf 
1.4.3). . 

Eenn materiële conflictbeslechting kan bovendien vaak niet plaatsvinden, omdat 
niett alle relevante gegevens tijdens de procedure boven tafel zijn gekomen zodat 
dee rechter niet kan beoordelen wat rechtens gezien het juiste besluit is. Het 
bestuursorgaann dient die gegevens alsnog te onderzoeken. 

Alss het bestuursorgaan nog over beleidsvrijheid beschikt na de vernietiging van 
hett in rechte bestreden besluit, valt een materiële conflictbeslechting over het 
algemeenn alleen te realiseren als het bestuursorgaan zich genoodzaakt ziet om tij -
denss de procedure al bepaalde beleidskeuzen te maken. Tijdens de procedure zou 



DEE BEOORDELING VAN HET GESCHIL 163 

dee rechter het bestuursorgaan in de positie kunnen brengen om tot die beperking 
vann zijn beleidsvrijheid over te gaan, al dan niet door het bestuursorgaan ertoe 
aann te zetten om tijdens het proces zijn beleid te verduidelijken. 

Vaakk heeft de belanghebbende behoefte aan een second opinion van de rechter 
overr hoe zijn belangen gewaardeerd dienen te worden. Hij heeft er behoefte aan 
datt de rechter zich daartoe daadwerkelijk verdiept in de belangen die ten grond-
slagg liggen aan het aan hem voorgelegde rechtsgeschil. Achter dat rechtsgeschil 
zall  veelal een veel meer omvattende belangentegenstelling schuilgaan dan waar-
overr de rechter oordeelt. De rechter waagt zich nu niet aan die waardering, omdat 
zijnn rechtsstatelijke positie zich daartegen lijk t te verzetten. Hij beperkt zich tot 
eenn marginale toetsing of het bestuursorgaan bij afweging van alle betrokken 
belangenn in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen. Hij bekijkt niet of 
gelett op die belangen wellicht een besluit mogelijk zou zijn geweest waarmee de 
belangenn van eiser beter zouden zijn gediend, zonder dat daarmee afbreuk wordt 
gedaann aan het betrokken algemeen belang. In de volgende hoofdstukken komt 
aann de orde of de rechter de belangen die achter het aan hem voorgelegde rechts-
geschill  schuilgaan niet veel meer in zijn beoordeling zou kunnen betrekken door 
zichh tijdens de procedure actiever op te stellen met betrekking tot het inwinnen 
vann informatie dan hij nu doet. 




