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6.11 INLEIDING 

Dee effectiviteit van rechtspraak verlangt van de rechter, dat hij zoveel mogelijk 
eenn materieel eindoordeel geeft over de rechtspositie van eiser jegens het 
bestuursorgaan. . 

Wanneerr de rechter het beroep ongegrond verklaart, staat vast - afgezien van de mogelijk-
heidd van hoger beroep - dat het bestuursorgaan rechtens het juiste besluit heeft genomen. 
Ditt gebeurt in een groot deel van de gevallen waarin de rechter het geschil tot zijn compe-
tentiee rekent. Dit hoofdstuk gaat daar niet over. 

Hiernaa gaat het met name om die gevallen dat de rechter het beroep gegrond oor-
deelt.. Met een gegrondverklaring staat vaak nog niet vast op welk besluit eiser 
aanspraakk kan maken. In dit hoofdstuk ga ik na welke bevoegdheden de rechter 
heeftt om in dat geval de rechtsstrijd inhoudelijk te beslechten door een eindbe-
slissingg te geven over de rechtspositie van eiser. Zijn mogelijkheden daartoe zijn 
medee afhankelijk van de dicta die hem ter beschikking staan. 

Inn geval van een gegrond beroep vernietigt de rechter in principe het besluit. Hij 
kann overigens, als aan het besluit een vormgebrek kleeft, dat gebrek passeren en 
hett besluit in stand laten, mits belanghebbenden daardoor niet worden bena-
deeld.. Deze bevoegdheid komt hem toe ex artikel 6:22 Awb. Die bevoegdheid is 
hemm per 1 januari 1994 toegekend.5?I 

Dee rechter kan in geval van vernietiging van een besluit bovendien op grond van 
artikell  8:72, derde lid, Awb de rechtsgevolgen van dat besluit in stand laten. Die 
bevoegdheidd is niet nieuw. In dat geval kan hij eiser eventueel een schadevergoe-
dingg toekennen. 

Dee wetgever heeft hem voorts per 1 januari 1994 de bevoegdheid toegekend om in de zaak 
tee voorzien in geval van vernietiging van het in rechte bestreden besluit. Voor die tijd 
kwamm deze bevoegdheid alleen toe aan bijzondere bestuursrechters, bijvoorbeeld aan de 
Afdelingg geschillen van de Raad van State op grond van de Tijdelijke wet Kroongeschil-
len.532 2 

Mett deze bevoegdheid wilde de wetgever de bestuursrechter beter toerusten voor zijn taak 
omm rechtsgeschillen definitief te beslechten. Op grond daarvan kan hij een aan hem voor-
gelegdd rechtsgeschil materieel beslechten door in de plaats van het bestuursorgaan het 
rechtenss juiste besluit te nemen. Daarmee geeft hij dan - afgezien van de mogelijkheid 

531.. Neerhof (1999) geeft een overzicht van gevallen waarin dat artikel toepassing vindt (p. 73 -
77). . 

532.. Artikel 5, eerste lid, TwK. 
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vann hoger beroep - een eindoordeel over de inhoud van de desbetreffende rechtsbetrek-
king. . 

Uitt oogpunt van efficiënte rechtspraak en rechtszekerheid is het wenselijk, dat de 
rechterr zoveel mogelijk van zijn bevoegdheid om in de zaak te voorzien, gebruik 
maakt.. Wettelijk is die bevoegdheid niet geclausuleerd, wat de bestuursrechter zo 
opp het eerste gezicht alle ruimte lijk t te bieden om inhoud te geven aan zijn taak 
alss conflictbeslechter.533 

Inn dit hoofdstuk ga ik na of de rechter met de dicta die zijn uitspraak kan bevat-
ten,, conflicten adequaat kan beslechten. De bestuursrechter kan zich onbevoegd, 
eiserr niet-ontvankelijk, het beroep ongegrond dan wel gegrond verklaren. 

Voorr definitieve conflictbeslechting is het van belang, dat de rechter zoveel moge-
lij kk nieuwe omstandigheden en feiten in zijn beoordeling kan betrekken die 
bepalendd zijn voor de rechtspositie van eiser. Als hij deze niet in zijn oordeel 
betrekt,, kan zijn uitspraak immers op het moment dat hij die doet, in feite achter-
haaldd blijken te zijn. 

Inn geval van een nieuw besluit dient de rechter onder omstandigheden dat nieuwe besluit 
opp grond van artikel 6:19 Awb in zijn beoordeling te betrekken. Deze bevoegdheid is 
besprokenn in paragraaf 3.4. In dit hoofdstuk stel ik aan de orde of hij ook anderszins (bij de 
voormeldee dicta) rekening kan houden met nova. 

6.22 DE VERNIETIGING VAN HET BESTREDEN BESLUIT 

Dee hoofdvraag die de rechter blijkens de artikelen 8:70 en 8:72, eerste lid, Awb in 
zijnn uitspraak dient te beantwoorden, is of het bestreden besluit rechtmatig is. Bij 
dee beantwoording van deze vraag heeft hij zich aan de in paragraaf 3.3 vermelde 
grenzenn van het geschil te houden. Als hett besluit onrechtmatig blijkt te zijn, zal 
hijj  het beroep gegrond verklaren en het besluit in principe vernietigen. De vernie-
tigingg heeft terugwerkende kracht en leidt tot het ongedaan maken van alle 
rechtsgevolgenn van het vernietigde besluit.534 

Dee rechter toetst de rechtmatigheid van het in rechte bestreden besluit over het 
algemeenn ex tune.535 Hij zal daardoor bij die toetsing meestal niet kunnen inspe-
lenn op ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan, nadat het besluit is genomen 
enn die bepalend zijn voor de rechtspositie van de belanghebbende. 

Bijj  een ex tunctoetsing kunnen nova wel van belang zijn voor de interpretatie van de feiten 
diee zich reeds voordeden ten tijde van het in rechte bestreden besluit of op het moment dat 

533.. Brenninkmeijer (1994b); Polak (2000a), p. 43 e.v. 
534.. Een uitzondering wordt gemaakt in ABRvS 21 december 1999, NJB-rechtspraak 2000, p. 162 

enn 163: een vernietiging van een besluit tot goedkeurig van een bestemmingplan leidt niet 
automatischh tot het ongedaan maken van een op basis van dat bestemmingsplan verleende 
bouwvergunning.. Deze vernietiging heeft geen terugwerkende kracht. 

535.. Art. 83 Vw maakt een uitzondering. 
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dee aanvraag van dat besluit is gedaan.536 Die nova kunnen een nieuw licht werpen op deze 
feiten.. Deze 'nova' betrekt de rechter volgens het huidige regime wel in zijn beoordeling 
vann de rechtmatigheid van het bestreden besluit. Men spreekt dan ook wel van een retro-
spectievee ex tunctoetsing. Van die toetsing was bijvoorbeeld sprake in de uitspraak van de 
Afdelingg bestuursrechtspraak van 28 augustus 2001. Die uitspraak ging over een besluit 
vann gedeputeerde staten om een bestemmingsplan niet goed te keuren, omdat dit in strijd 
mett het komende streekplan was. De rechter oordeelde bij wijze van retrospectieve toet-
sing,, dat dit besluit onjuist was, omdat inmiddels was vast komen te staan, dat het 
ontwerp-streekplann was aangepast en een andere inhoud had gekregen.537 

Uitt het oogpunt van de rechtsbescliermingfunctie van de bestuursrechtspraak 
zouu een ex nunctoetsing echter wenselijk zijn. Simon vraagt zich zelfs af in hoe-
verree de ex tunctoetsing zich verdraagt met artikel 6 EVRM en het decisiebegin-
sel.5388 Een ex nunctoetsing kan bovendien uit een oogpunt van een efficiënte 
inzett van rechtsmiddelen en finale conflictbeslechting wenselijk zijn. 

Bijj  een ex tunctoetsing kan het zich voordoen, dat eiser op grond van nova met betrekking 
tott de kwestie die aan de rechter is voorgelegd, een nieuw besluit aanvraagt. Gelet op arti-
kell  4:6 Awb dient het bestuursorgaan dan na te gaan of het op grond van die nova moet 
terugkomenn op het bestreden besluit (dat door de rechter rechtmatig is bevonden). Als de 
rechterr ex nunc had getoetst of het in rechte bestreden besluit rechtmatig was, had eiser 
niett die tweede aanvraag hoeven in te dienen. 

Eenn ex nunctoetsing kan er ook toe leiden, dat het in rechte bestreden besluit - dat ex tune 
beoordeeldd onrechtmatig is - alsnog op grond van nova rechtmatig moet worden geoor-
deeld.. De rechter kan in dat geval de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand 
laten.. Voorts kunnen nova voor de rechter reden zijn om in de zaak te voorzien,539 mits op 
grondd daarvan rechtens gezien maar een besluit genomen kan worden (er geen discretio-
nairee bevoegdheid rest). 

Hett bijzonder bestuursprocesrecht kent overigens in bepaalde gevallen wel de 
mogelijkheidd van een ex nunctoetsing. Zo heeft de wetgever in de nieuwe Vreem-
delingenwett uitdrukkelijk een uitzondering gemaakt op dit uitgangspunt (art. 
81).. Die bevoegdheid wil de wetgever invoeren om te voorkomen, dat de uitspraak 
vann de rechter op het moment dat deze gedaan wordt in feite, gelet op de ontwik-
kelingenn in het land van herkomst van de vreemdeling, achterhaald blijkt te zijn. 

Dee vernietiging van het bestreden besluit kan een erga-omneswerking hebben, 
afhankelijkk van de reikwijdte van dat besluit, aangezien de vernietiging de rechts-
gevolgenn van het besluit wegneemt ten aanzien van een ieder voor wie dat besluit 
rechtsgevolgenn had. Zo verliest de vergunninghouder zijn aan een vergunning 
ontleendee rechten, in geval van vernietiging van deze vergunning naar aanleiding 
vann een door een derde-belanghebbende ingesteld beroep, ongeacht of de vergun-
ninghouderr als partij in de procedure betrokken was. 

536.. Brenninkmeijer (1997), p. 17. . 
537.. ABRvS 28 augustus 2000, AB 2001, 3, m.n. A.A.J. de Gier. 
538.. Simon (1999), p. 32. 
539.. Brenninkmeijer (1994a), p. 16. 
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Dee bestuursrechter zal overigens deze vergunninghouder op grond van artikel 8:26 Awb 
alss partij in de procedure dienen te betrekken. De erga-omneswerking komt voorts tot uit-
drukkingg in de oneigenlijke leer van de formele rechtskracht. Volgens die leer kan de uit-
spraakk van de bestuursrechter dat het bestreden besluit (on) rechtmatig is, niet meer in een 
anderee procedure, met uitzondering van hoger beroep, ter discussie worden gesteld, niet 
doorr partijen en niet door andere belanghebbenden. De erga-omneswerking is overigens 
alleenn van belang in geval van een meerpartijenconflict en heeft alleen betrekking op de 
rechtsgevolgenn van het vernietigde besluit. 54° 

Dee rechter is niet verplicht om een onrechtmatig besluit te vernietigen. In het 
gevall  van een schending van een procedureel voorschrift kan hij dit gebrek 
immerss ingevolge artikel 6:22 Awb passeren, wanneer belanghebbenden daar-
doorr niet in hun belangen worden geschaad. Hij kan in plaats van de toepassing 
vann dit artikel ook het besluit vernietigen en vervolgens de rechtsgevolgen daar-
vann in stand laten.541 

Dee rechter gaat er niet gauw toe over om artikel 6:22 Awb toe te passen in geval van een (te 
helen)) bevoegdheidsgebrek. Ook in het geval van een motiveringsgebrek ligt het toepassen 
vann dit artikel volgens de Afdeling bestuursrechtspraak niet in de rede.542 Zonodig kan de 
rechterr de rechtsgevolgen van het niet draagkrachtig gemotiveerde besluit in stand laten 
naa vernietiging daarvan.543 

Ingevall  een belanghebbende in beroep gaat tegen een zuiver schade'besluit', 
komtt het erop neer, dat hij in feite van de rechter vraagt om te bepalen, dat het 
bestuursorgaann ten onrechte zijn aansprakelijkheid jegens hem niet of onvol-
doendee heeft erkend. Stel dat de rechter de belanghebbende dan in het gelijk 
stelt.. Het uitspreken van een vernietiging van de beslissing van het bestuursor-
gaann tot het (niet-)vaststellen van deze verbintenis heeft in dat geval iets merk-
waardigs.. Op zichzelf genomen heeft die beslissing immers geen rechtsgevolg, 
watt samenhangt met het feit, dat deze beslissing van het bestuursorgaan niet ver-
bintenisscheppendd is, aangezien de desbetreffende verbintenis zijn oorsprong 
vindtt in het beginsel dat degene die door een aan hem toerekenbaar onrechtma-
tigg handelen of nalaten schade heeft veroorzaakt, gehouden is om die schade aan 
dee benadeelde te vergoeden of het beginsel van égalité devant les charges 
publiquess (paragrafen 2.3.3 e n 24-3)- Het vernietigen van die schadebeslissing 
lijk tt daarom 'zinloos'. 

Wenselijkk is dat de rechter in het geval van een onrechtmatig zuiver 
schade'besluit'' kan doen wat het bestuursorgaan had behoren te doen, namelijk 
vaststellenn welke verbintenis tot schadevergoeding bestaat zonder dat hij een ver-
nietigingg hoeft uit te spreken. Die uitspraak is dedaratoir van aard. Vervolgens 
kann hij dan aan de rechtspersoon waarvan het orgaan deel uitmaakt, de opdracht 

540.. Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 671; Tak (1995a), p. 406. 
541.. Van waterschoot (1999); zie ook haar noot bij ABRvS 22 november 1998, RAwb 1999, 61; 

Allewij nn (1998), p. 295. 
542.. Neerhof (1999), p. 74 - 77. 
543.. ABRvS 10 februari 2000, AB 2000, 177, m.n A. van Hall; ABRvS 23 juni 2000, AB 2001, 8 

m.n.. A.A.J. de Gier. 
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gevenn om tot het betalen van de verschuldigde schadevergoeding over te gaan 
(artikell  8:73, eerste lid, Awb). 

Ookk voor andere onrechtmatige bestuurlijke oordelen geldt, dat het uitspreken van een 
vernietigingg van die beslissing 'niet logisch*  is. Daarvoor geldt eveneens, dat de rechter in 
dee zaak moet kunnen voorzien zonder dat hij een vernietiging heeft uitgesproken, door 
zelff  vast te stellen welke verbintenis op grond van de wet of een beginsel bestaat. Wenselijk 
iss dat de wetgever op dit punt artikel 8:72 Awb aanpast. 

Dee wetgever heeft bij het invoeren van de tweede tranche van de Awb (vooralsnog) 
afgezienn van het invoeren van de declaratoire uitspraak. Dat heeft hij gedaan omdat hij van 
meningg was, dat de mogelijkheid van die uitspraak zich slecht verdraagt met het feit, dat in 
hett bestuursprocesrecht zoals dat toen werd voorgesteld, slechts een besluit van een 
bestuursorgaann voorwerp van geschil kan zijn bij de bestuursrechter.544 Als, zoals ik voor-
stel,, daarentegen de verbintenis als uitgangspunt wordt genomen ter afbakening van de 
competentiee van de bestuursrechter (paragraaf 2.5), vervalt dit argument en lijk t niets 
eraann in de weg te staan om aan de rechter de bevoegdheid toe te kennen om een derge-
lijkee uitspraak te doen. 

Dee rechter behoort dus ingeval het geschil dat aan de bestuursrechter is voorge-
legdd betrekking heeft op het vaststellen van een bestaande bestuursrechtelijke 
verbintenis,, de bevoegdheid toe te komen om een declaratoire uitspraak te doen. 
Diee bevoegdheid heeft hij nu niet Deze bevoegdheid biedt de bestuursrechter de 
mogelijkheidd om een rechtzoekende (in een vroegtijdig) stadium zekerheid te 
gevenn over zijn rechtspositie jegens het desbetreffende bestuursorgaan. Invoe-
ringg daarvan is wenselijk uit oogpunt van rechtsbescherming. 

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

6.3.16.3.1 Inleiding 

Dee rechter is bevoegd tot bepaalde aanvullende dicta: 

-- de opdracht aan het bestuursorgaan om een nieuw besluit te nemen (artikel 
8:72,, vierde lid, Awb); 
hett in standd laten van de rechtsgevolgen (artikel 8:72, derde lid, Awb); 

-- het in de zaak voorzien (artikel 8:72, vierde lid, Awb); 
dee veroordeling tot schadevergoeding (artikel 8:73 Awb). 

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

544.. Daalder e.a. (1994), p. 469. 
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6.3.22 Het geven van een opdracht 

Dee rechter kan het bestuursorgaan opdragen om een nieuw besluit te nemen met 
inachtnemingg van zijn uitspraak545 en daartoe zonodig een termijn stellen en 
eventueell  daarbij een dwangsom opleggen.54 De belanghebbende heeft vervol-
genss de mogelijkheid om opnieuw in beroep te gaan bij de rechter tegen het 
besluitt dat het bestuursorgaan ter uitvoering van die opdracht heeft genomen of 
tegenn de weigering om dat te nemen. Een termijn stellen doet de rechter veelvul-
dig,, een dwangsom opleggen daarentegen zelden,547 alleen als het bestuursor-
gaann in ernstige mate in gebreken is gebleven, wat zich bijvoorbeeld voordoet bij 
hett niet uitvoeren van een reeds eerder bij uitspraak gegeven opdracht tot het 
nemenn van een besluit of in geval van het toepassen van artikel 6:2 Awb.54 

6.3.36.3.3 Het in stand laten van de rechtsgevolgen 

Voorr het in stand laten van de rechtsgevolgen kunnen verschillende redenen 
bestaan.. De rechter kan dat doen, als de feitelijke gevolgen van het vernietigde 
besluitt van dien aard zijn, dat tot het ongedaan maken daarvan redelijkerwijs niet 
kann worden besloten. In dat geval verricht de rechter een belangenafweging. Voor 
dee belanghebbende die daarvan nadeel ondervindt, rest over het algemeen alleen 
eventueell  nog de mogelijkheid van een genoegdoening in de vorm van een scha-
devergoeding.. De rechter mag slechts op grond van deze overweging tot het in 
standd laten van de rechtsgevolgen overgaan, als een blote vernietiging apert onre-
delijkk zou zijn met het oog op de belangen van één van de partijen. Het behoort 
immerss niet tot zijn taak om zelf een volledige belangenafweging te maken. Deze 
voorzieningg kan een nuttige functie vervullen, bijvoorbeeld als een belangheb-
bendee schade heeft geleden ten gevolge van een materieel gebrek aan een besluit, 
maarr het terugdraaien van de rechtsgevolgen van het besluit in het desbetref-
fendee geval minder geëigend is. Deze situatie komt met enige regelmaat voor in 
ambtenarenrechterijkee geschillen.549 

Daarnaastt kan er voor de rechter aanleiding zijn om de rechtsgevolgen van het 
besluitt in stand te laten, als vaststaat, dat het bestreden besluit als het ex nunc 
beoordeeldd zou worden, rechtens juist is.55° 

Hijj  behoort daarbij wel het principe in acht te nemen, dat de vernietiging van het bestre-
denn besluit beoogt recht te doen aan hetgeen ten onrechte aan belanghebbenden is ont-
houden.5511 Dat betekent dat de rechterlijke uitspraak eiser zoveel mogelijk in de situatie 

545.. Art. 8:72, tweede lid, Awb. 
546.. Art. 8:72, zevende lid, Awb. 
547.. Tak (1995a), p. 323; Ten Berge e.a. (1996), p. 231. 
548.. M. Schreuder-Vlasblom in haar noot bij ABRvS 12 augustus 1999, AB 1999, 392. 
549.. Neerhof (1999), p. 79 en 80. 
550.. Steenbeek & Stroink (1988), p. 324; Ten Berge (1993), p. 178 en 179. 
551.. Ten Berge (1993), p. 179. 
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behoortt te brengen waarin hij zou hebben verkeerd, als het bestuursorgaan geen onrecht-
matigg besluit zou hebben genomen.552 

Hett komt er dan op neer, dat een besluit wordt vernietigd wegens strijd met het 
rechtt op grond van een ex tunctoetsing, maar in feite toch blijf t voortbestaan, 
omdatt het achteraf gezien inhoudelijk juist blijkt te zijn. Deze omslachtige wijze 
vann beslissen is inherent aan de inrichting van de bestuursrechtspraak, die in 
principee tot een vernietiging van het besluit leidt, ingeval het beroep van eiser 
gegrondd is.553 Of het beroep gegrond is, toetst de bestuursrechter immers ex 
tune. . 

6.3.46.3.4 '*» de zaak voorzien 

Dee wet verbindt aan de bevoegdheid tot het in de zaak voorzien geen voorwaar-
den,, maar de rechter behoort daarvan volgens de heersende leer over het alge-
meenn terughoudend gebruik te maken vanwege zijn positie in het staatsbestel.554 

Inn de praktijk blijkt de rechter inderdaad voorzichtig om te gaan met deze 
bevoegdheid.. Slechts bij geschillen op het gebied van de sociale zekerheid, fiscale 
geschillenn en in het recente verleden bij milieugeschillen555 maakt hij daarvan 
voortvarendd gebruik. 

Dee fiscale rechter was vóór de invoering van hoofdstuk 8 van de Awb in fiscalibus zelfs ver-
plichtt om in de zaak te voorzien.55 

Voorr het milieurecht is daarin een kentering gekomen sinds de bestuursrechter heeft aan-
genomenn dat bij de verlening van milieuvergunningen (wel) een zekere beoordelings-
ruimtee aanwezig is voor het bevoegde bestuursorgaan, wat de rechter tot een marginale 
toetsingg noopt. In het verleden leek de rechter de beoordelingsvrijheid niet te aanvaarden. 
Diee jurisprudentie lijk t op het eerste gezicht door die kentering aan de bestuursrechter 
hedenn minder ruimte te laten om in de zaak te voorzien dan in het verleden. Ingeval het 
bestuursorgaann die beoordelingsvrijheid zelf heeft beperkt door milieurichtlijnen toe te 
passen,, zal de rechter overigens in de zaak kunnen voorzien zoals hij dat voorheen deed in 
milieurechtelijkee geschillen.557 

Dee wetsgeschiedenis noemt twee gevallen waarin de bestuursrechter van deze 
bevoegdheidd gebruik kan maken. Hij kan in de zaak voorzien ingeval aan het 

552.. Schueler (1994), p. 60, 218 en 228; zie voor uitzonderingen op dit uitgangspunt Schueler 
(1994),, p. 220 - 229. 

553.. Zie de imperatieve formulering van art. 8:72, eerste lid, Awb: indien de rechtbank het beroep 
gegrondd verklaart, vernietigt zij het bestreden besluit geheel of gedeeltelijk. 

554.. Vz. ABRvS 1 mei 1995, AB 1995, 485, m.n. PJJ. van Buuren; CRvB 19 oktober 1995, JB 1995, 
310;; ABRvS 21 oktober 1996, JB 1996,259, m.n. F.A.M. Stroink. 

555.. Stroink, Tak & Teunissen (1989), p. 253. 
556.. 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. 
557.. ABRvS 21 april 1998, AB 1998, 200, m.n. G.T.J.M. Jurgens, 1998 (7078), nr. 6, m.n. H.J.A.M. 

vann Geest; Klap (1999): deze jurisprudentie laat echter ruimte om de oude praktijk voort te 
zettenn in geval van 'aanvaarding' van de milieurichtlijnen door het bevoegde orgaan; zie bijv. 
ABRvSS 30 juni 1995, AB 1995, 61 en 62, m.n. F.C.M.A. Michiels. 
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bestuursorgaann geen discretionaire bevoegdheid meer toekomt met betrekking 
tott het opnieuw te nemen besluit.558 Er dient dus rechtens slechts nog maar één 
beslissingg mogelijk te zijn.559 De bestuursrechter beoordeelt dat mede aan de 
handd van nova. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de situatie van een gebon-
denn bevoegdheid waarin de rechter over voldoende informatie beschikt over alle 
relevantee feiten, of aan de situatie dat het bestuursorgaan het bezwaarschrift niet-
ontvankelijkk had behoren te verklaren.560 

Blijkenss de wetsgeschiedenis is gedacht aan het geval dat partijen de rech-
terr hebben verzocht om van deze bevoegdheid gebruik te maken. Hun instem-
mingg is vereist.501 In feite is in dit geval sprake van een schikking (compromis), 
diee wat betreft het aandeel daarin van de belanghebbende (n) valt te rechtvaardi-
genn op grond van het autonomiebeginsel. Voorwaarde voor deze 'schikking' is, 
datt de bestuursrechter daarbij blijf t binnen de grenzen van het recht, die onder 
anderee door het specialiteitsbeginsel en het legaliteitsbeginsel worden bepaald. 
Dee rechter dient zich bovendien van de belangen van andere belanghebbenden te 
vergewissenn en mag niet (bij wijze van schikking) in de zaak voorzien dan nadat 
hijj  hen in de procedure heeft betrokken.562 De bestuursrechter behoort af te zien 
vann het in de zaak voorzien, als deze derden daardoor dreigen te worden bena-
deeld,55 3 omdat het in de zaak voorzien leidt tot een beperking van hun recht van 
bezwaarr en beroep. Als het bestuursorgaan een nieuw besluit zou hebben geno-
men,, hadden zij immers daartegen bezwaar en beroep kunnen instellen. 

Inn geval van het in de zaak voorzien staat daarentegen voor hen hooguit nog de mogelijk-
heidd van hoger beroep open. Ter beoordeling of andere belanghebbenden door het in de 
zaakk voorzien in hun belangen worden geschaad, zijn overigens in beginsel alleen de 
belangenn die bescherming hebben gevonden in het toepasselijk wettelijk voorschrift rele-
vantt (relativiteitsleer). 

Hett hanteren van de bevoegdheid om in de zaak te voorzien ligt ook in de rede, 
alss het te beslechten geschil betrekking heeft op een punitieve sanctie, op de vast-
stellingg van een schadevergoeding of nadeelcompensatie,564 op een schuldvorde-
ring,, en voorts ingeval het duidelijk is dat op grond van het beleid van het 
bestuursorgaann nog maar één bepaald besluit kan worden genomen.505 

558.. ABRvS 8 januari 1996, AB 1996, 159, m.n. J. Struiksma. In deze zaak werd gedeeltelijk in de 
zaakk voorzien. De rechter deed daarbij de in art. 42, derde lid, Ww voorziene mededeling. Het 
wass vervolgens aan het bestuursorgaan om te beslissen of het vrijstelling zou verlenen van 
hett bestemmingsplan; zie ook ABRvS 24 maart 1997, AB 1997, 401, m.n. N. Verheij. 

559.. Anders: Hirsch Ballin (1983), p. 53 - 64; vgl. Brenninkmeijer (1991), p. 50. 
560.. ABRvS 21 juli 1997, JB 1997, 214, m.n. R.J.G.H. Seerden. 
561.. Nicolaï (1994), p. 144; zie CRvB 21 december 1995, JB 1996, 35; ABRvS 6 mei 1997, AB 1997, 

410,, m.n. N. Verheij. 
562.. Ten Berge (1993), p. 181. 
563.. ABRvS 10 augustus 1995, AB-kort 1995, 665; Neerhof (1999), p. 82; Allewij n (1998), p. 297. 
564.. ABRvS 30 november 1998, JB 1999,12, m.n. R.J.N.S. Schlössels. 
565.. Allewij n (1998), p. 297: hij beperkt zich overigens niet tot punitieve sancties, maar heeft het 

daarbijj  over sancties in het algemeen; zie voor een in de zaak voorzien in geval van een sanc-
tiee die niet punitief van aard is, CBB 20 februari 2001, AB 2001,169, m.n. J.H. van der Veen; 
EttekovenEttekoven (2001), p. 85; Neerhof (1999), p. 82. 
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Eenn punitieve sanctie geldt als een straf in de zin van artikel 6 EVRM. Het opleggen van 
eenn straf is in de eerste plaats een taak van de rechter. Die taak mag echter ook opgedragen 
wordenn aan een bestuursorgaan, mits de gestrafte vervolgens de straf ter beoordeling aan 
dee rechter kan voorleggen en de rechter deze volledig kan toetsen. Dat betekent dat hij een 
straff  integraal op basis van het evenredigheidsbeginsel - niet slechts marginaal - dient te 
toetsen.. In geval van een onrechtmatige straf moet hij daarom ook bevoegd worden geacht 
omm vervolgens zelfde juiste straf op te leggen. In geval van een schuldvordering of schade-
vergoedingg gaat het om het bepalen van de omvang van het verschuldigde geldbedrag of de 
geledenn schade (eveneens uitgedrukt in een geldbedrag). Het bestuursorgaan wordt veron-
dersteldd daarbij geen discretionaire bevoegdheid toe te komen. Daarom bestaat er geen 
belemmeringg voor de rechter tot het toepassen van zijn bevoegdheid om in de zaak te voor-
zien.. Bovendien beschouwt men het vaststellen van de omvang van de te vergoeden schade 
'bijj  uitstek' als een taak van de rechter. Hem komt bijvoorbeeld ook de bevoegdheid toe om 
dee omvang daarvan te matigen, wat is geregeld in artikel 6:109 BW. Het vermogensrecht 
inzakee schadevergoedingen is blijkens vaste jurisprudentie ook van toepassing op 
bestuursrechtelijkee rechtsbetrekkingen.5 

Dee rechter zou zo nodig het bestuursorgaan kunnen uitnodigen om zijn beleid tijdens de 
proceduree expliciet te formuleren en om aan te geven tot welk besluit de toepassing daar-
vann behoort te leiden. De rechter rekent het echter over het algemeen niet tot zijn taak om 
hett bestuursorgaan daartoe in de gelegenheid te stellen.5 7 

6.3.56.3.5 De veroordeling tot schadevergoeding 

Voortss kan de bestuursrechter in aanvulling op een gegrondverklaring van het 
beroepp op verzoek van eiser een veroordeling tot schadevergoeding uitspreken. 
Uitt de aard van schadevergoedingskwesties vloeit voort dat een uitspraak daar-
overr slechts de verzoeker en het aansprakelijk gestelde bestuursorgaan bindt.5 

Eiserr kan er ook voor kiezen om de rechter daartoe geen verzoek te doen en om 
laterr alsnog de schade langs andere weg te verhalen. Hij kan dat dan doen door 
eenn zuiver schadebesluit uit te lokken of door een onrechtmatigedaadsactie in te 
stellenn bij de burgerlijke rechter. Op basis van de wetsgeschiedenis mag men er 
immerss van uitgaan dat de mogelijkheid van een onrechtmatigedaadsactie niet is 
komenn te vervallen ten gevolge van de jurisprudentie over zuivere schadebeslui-
ten.55 9 De wetgever heeft immers de gelaedeerde ook de keuze willen laten tus-
senn een schadevergoeding ex artikel 8:73 Awb en een onrechtmatigedaadsactie, 
zodatt ook met betrekking tot het zuivere schadebesluit een keuzemogelijkheid 
behoortt te bestaan. 

566.. CRvB 22 juni 2000, AB 2000, 373; ABRvS 21 mei 1997, AB 1997, 276. 
567.. Vgl. Schueler (1994), p. 279. 
568.. Het bestuursorgaan is aansprakelijk. Op de rechtspersoon waar dat bestuursorgaan deel van 

uitmaakt,, rust vervolgens de verplichting om die schadevergoeding te betalen. 
569.. In deze zin Rb. Groningen 28 november 1997, RSV 1998/132; in zijn annotatie bij CBB 

199 februari 1997, in M & R1997, nr. 40 leidt Ch. Backes het bestaan van een dergeljke keuze-
mogelijkheidd af uit deze uitspraak. 
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6.44 TEN SLOTTE 

Dee rechter toetst de rechtmatigheid van het bestreden besluit over het algemeen 
exx tune, zij het dat hij soms nova in zijn beoordeling daarvan betrekt die een 
nieuww licht werpen op de feiten die zich reeds hebben voorgedaan ten tijde van 
datdat besluit (retrospectieve ex tunctoetsing). Uit een oogpunt van rechtszekerheid 
enn effectieve en efficiënte rechtspraak is het echter wenselijk, dat de rechter zich 
bevoegdd acht (afhankelijk van de aard van het bestreden besluit) om ex nunc te 
toetsen.. Hij doet dat nu alleen in het kader van de aanvullende dicta die hij kan 
geven. . 

Dee bestuursrechter blijkt zich bij zijn uitspraak, in het geval van een gegrond 
beroep,, vaak te beperken tot de constatering, dat het bestreden besluit in strijd is 
mett een bepaalde (formele) regel. In dat geval dient hij veelal te volstaan met een 
vernietigingg van het bestreden besluit en het geven van een opdracht aan het 
bestuursorgaann om een nieuw besluit te nemen met inachtneming van zijn uit-
spraak. . 

Gelett daarop zou men zich zelfs kunnen afvragen of de primaire functie van rechtspraak 
inderdaadd het bieden van rechtsbescherming is.57° Wat de consequenties van die vernieti-
gingg vervolgens zijn voor de rechtspositie van de belanghebbende, blijft in geval van een 
vernietigingg op formele gronden immers in de rechterlijke uitspraak vaak onbesproken. 

Dee rechter past zijn bevoegdheid om in de zaak te voorzien met de nodige terug-
houdendheidd toe, terwijl hij dat naar de letter van de wet niet hoeft te doen. De 
rechterr acht zich echter daartoe genoodzaakt - net als bij het uitoefenen van zijn 
bevoegdheidd tot het in stand laten van de rechtsgevolgen van het vernietigde 
besluitt - vanwege zijn staatsrechtelijke positie (paragraaf 1.4.3). Hij tracht daar-
meee te voorkomen, dat hij op de stoel van het bestuur gaat zitten. Hij geeft deze 
dictaa over het algemeen niet, indien na de vernietiging van het bestreden besluit 
nogg een discretionaire bevoegdheid rest voor het bestuursorgaan bij het nemen 
vann het nieuwe besluit. 

Uitt een oogpunt van definitieve conflictbeslechting valt die terughoudende bena-
deringg van de rechter te betreuren en is het wenselijk, dat hij zoveel mogelijk zijn 
bevoegdheidd om in de zaak te voorzien toepast. Daarom is het nodig om verder 
naa te gaan of en onder welke omstandigheden hij dat kan doen; of hij, anders 
gezegd,, over voldoende instrumenten beschikt om alle relevante informatie 
bovenn tafel te krijgen, op basis waarvan hij op verantwoorde wijze (toch) in de 
zaakk zou kunnen voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van zijn staatsrechtelijke 
positiee ten opzichte van het bestuursorgaan. 

570.. Vgl. Heldeweg, Schlössels & Seerden (2000). 
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Mett het oog daarop kan de rechter bijvoorbeeld het bestuursorgaan vragen om tijdens de 
proceduree reeds beleidskeuzen te maken, zodat hij deze in zijn oordeel kan betrekken (zie 
paragraaff  5.4.2 en hoofdstuk 8).571 

Dee rechter behoort volgens sommigen ook niet - in geval van een gebonden 
bevoegdheidd - in de zaak te voorzien als nog nader onderzoek naar de relevante 
feitenn nodig is.572 Het zou niet tot zijn taak behoren om dat te doen; hij behoort 
volgenss deze gedachtegang immers niet te doen wat het bestuursorgaan eigenlijk 
hadd moeten doen. Nalatig gedrag van het bestuursorgaan dreigt anders min of 
meerr beloond te worden. 

Alleenn als dat onderzoek als aanvulling op of als verificatie van reeds ingebrachte gegevens 
dient,, kan dat anders liggen,573 dit terzijde opgemerkt. De rechter behoort derhalve niet 
zijnn onderzoeksbevoegdheden aan te wenden opdat hij in de zaak kan voorzien.574 

Dee rechter zal, als nog nader onderzoek van de feiten nodig is, geen eindbeslissing kun-
nenn geven over de vraag op welk besluit (inhoudelijk gezien) eiser aanspraak kan maken, 
zodatt onzekerheid blijf t bestaan over zijn rechtspositie. Om uiteindelijk tot een definitieve 
beslechtingg van het geschil te komen zal het daarom nodig zijn dat in dat geval tijdens de 
proceduree de verhouding tussen partijen nader wordt geconcretiseerd, bijvoorbeeld door 
inbrengg van relevante feiten.575 

Opp grond van overwegingen van rechtszekerheid en efficiënte en effectieve recht-
spraakk valt het nodige op deze restrictieve benadering van de rechter af te dingen. 

Dezee afwachtende houding is uit oogpunt van effectieve rechtspraak niet accepta-
bel.. In ieder geval behoort de rechter - voor zover hij dan zelf dat onderzoek niet 
will  of kan doen - ervoor te zorgen, dat het bestuursorgaan hangende de proce-
duree hem alle relevante informatie verstrekt. Dat kan betekenen, dat het 
bestuursorgaann tijdens de procedure nog een nader onderzoek naar de feiten 
dientt te verrichten. De vraag is of de rechter over voldoende instrumenten 
beschiktt om een en ander te realiseren (nog afgezien van de vraag of hij daarvoor 
overr voldoende mankracht beschikt). 

Dee bestaande werkdruk van en het tekort aan rechters vormen heden voor de rechter ech-
terr een belangrijke negatieve factor om tot zo'n invulling van zijn taak te komen (zie para-
graaff  9.7). 

Tenn behoeve van effectieve rechtspraak is het bovendien wenselijk, dat de rechter 
bijj  zijn uitspraak met nova rekening kan houden. Hij kan dat doen op grond van 

571.. Schueler (1994), p. 197 - 208 en 279. 
572.. Ten Berge e.a. (1996), p. 234; zie bijvoorbeeld met betrekking tot het in stand laten van de 

rechtsgevolgen:: ABRvS 4 juni 1999, JB 1999,169, m.n. F.A.M. Stroink; ABRvS, 28 juni 1999, 
NJB-katern,, 3 september 1999, p. 1430; zie bijvoorbeeld met betrekking tot het in de zaak 
voorzien:: ABRvS 27 augustus, 1999, nr. H01.98.1827. 

573.. Vgl. Schreuder-Vlasblom (1991), p. 73. 
574.. Wulffraat-van Dijk (1995), p. 264. 
575.. Vgl. Schueler (1994), i.h.b. p. 127 -129 en 273; Brenninkmeijer (1994b). 
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zijnn bevoegdheid ex artikel 8:72, derde lid, Awb tot het in stand laten van de 
rechtsgevolgenn van het vernietigde besluit of wanneer hij ex artikel 8:72, vierde 
lid,, Awb in de zaak voorziet. 


