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88 Het rechtsgeschi l finaa l beslech t 

8.11 INLEIDING 

Gelett op het feit dat vanwege de rechtsbeschermingfunctie de effectiviteit van 
bestuursrechtspraakk zoveel mogelijk behoort te worden bevorderd, °7 mag men 
vann de rechter verwachten, dat hij een rechtsgeschil indringend toetst en zo 
mogelijkk definitief beslecht. Gelet op de heersende opvatting in de literatuur 
behoortt de rechter daarom een vernietiging op formele gronden, indien mogelijk, 
tee voorkomen. De door de rechter geboden bescherming is immers beperkt, als 
dee belanghebbende na de rechterlijke uitspraak nog niet weet op welk besluit hij 
krachtenss het bestuursrecht jegens het bestuursorgaan aanspraak kan maken. 
Partijenn hebben over het algemeen behoefte aan een rechterlijke uitspraak die 
zoveell  mogelijk zekerheid biedt omtrent hun rechtspositie. Dat geldt ook voor het 
bestuursorgaan,, aangezien de rechterlijke uitspraak voor hem een factor is die 
medee bepalend is voor het beleid dat hij kan voeren. ^ 

Bijj  het definitief beslechten van een rechtsgeschil mag de rechter echter 
niett eigen beleidsstandpunten innemen (zie paragraaf 5.4.1). Van de rechter 
wordtt dus verwacht dat hij een rechtsgeschil zoveel mogelijk materieel beëindigt, 
echterr zonder daarbij op de stoel van het bestuur te gaan zitten. Dat levert een 
spanningsveldd op en vergt de nodige inventiviteit van hem. 7° Dat spanningsveld 
doett zich vooral gevoelen, wanneer hij door het bestuursorgaan gemaakte beleids-
keuzenn inhoudelijk toetst en wanneer hij in de zaak voorziett {zie paragraaf 6.3.4). 

Inn de vorige hoofdstukken werd echter duidelijk, dat de rechter in zijn uitspraak 
niett altijd aan de kern van het rechtsgeschil toekomt en dan volstaat met een ver-
nietigingg op formele gronden. Daarmee is bepaald nog niet gezegd, dat het dic-
tumm van dat besluit uiteindelijk rechtens onaanvaardbaar is. Dat kan bijvoorbeeld 
geschieden,, omdat de rechter over onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen 
beoordelenn of dat dictum rechtmatig is. Hij stuurt dan vaak de zaak terug naar 
hett bestuursorgaan voor nader onderzoek. 79 Dat moet dan de formele gebreken 
herstellenn en een nieuw besluit nemen, dat eventueel hetzelfde dictum kan heb-
benn ('jojo'-effect). De rechtzoekende is dan genoodzaakt om vervolgens opnieuw 

676.. Bijv. Brenninkmeijer (1994b); Schueler (1994); Koeman (1995a); Ten Berge (1998), p. 34; Alle-
wijnn (1998); Neerhof (1999); Goorden (1999); Polak (2000a); Polak (2000b): Koeman (2001): 
hijj  noemt voorbeelden waarin de rechter in effectieve rechtspraak voorziet door gebruik te 
makenn van de bevoegdheid om in de zaak te voorzien; Boukema (2001); Ettekoven (2001): 
ofschoonn hij ook enige relativerende opmerkingen maakt. 

677.. Schlössels (2001b), p. 160. 
678.. Vgl. De Waard (1994), p. 8. 
679.. Polak (2000a); relativerend: Ettekoven (2001), p. 53 en 54: 30% van de zaken wordt vereenvou-

digdd afgedaan (onbevoegdverklaring, niet-ontvankelijkverklaring van het beroep, intrekking 
etc.)) 50 tot 80% van de resterende gevallen wordt ongegrond verklaard. Het zou om een klein 
deell  van de zaken gaan. 
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inn beroep te gaan, als hij over dat besluit een inhoudelijk eindoordeel van de rech-
terr verlangt. Dat is onbevredigend (zie paragraaf I. I) . 

Inn het vorige hoofdstuk is een aantal instrumenten beschreven die de rechter ter 
beschikkingg staan om het proces actief te sturen. Een deel daarvan kan hij zoda-
nigg aanwenden, dat daarmee het definitief beslechten van rechtsgeschillen wordt 
bevorderd. . 

Dee rechter kan die instrumenten echter niet onbeperkt en naar eigen 
goeddunkenn hanteren. Zijn mogelijkheden om het proces te sturen worden 
immerss beperkt door zijn staatsrechtelijke positie die onder andere is geconcreti-
seerdd in de eis van onpartijdigheid en het verdedigingsbeginsel (paragraaf 1.4.3). 

Dee eis van onpartijdigheid brengt bijvoorbeeld mee, dat de rechter, om iedere schijn van 
vooringenomenheidd te vermijden, geen activiteiten behoort te verrichten die in de eerste 
plaatss tot de verantwoordelijkhedensfeer van partijen behoren. Dat betekent bijvoorbeeld 
datt hij niet zelf beleidskeuzen mag maken die niet op basis van rechtsnormen zijn te 
objectiveren.. Dat betekent ook dat als het bestuursorgaan bijvoorbeeld ten onrechte een 
bepaaldd onderzoek niet heeft uitgevoerd, het onwenselijk is dat de rechter dit onderzoek in 
plaatss van dat orgaan gaat doen. Het is daarentegen wel wenselijk, dat hij de middelen die 
hijj  heeft om het proces te sturen, zoveel als nodig is, inzet om te zorgen dat het bestuurs-
orgaann alsnog tijdens het proces doet wat het had behoren te doen, opdat hij uiteindelijk 
hett rechtsgeschil definitief kan beslechten. 

Inn dit hoofdstuk ga ik nader in op de mogelijkheden die de rechter heeft om tot 
eenn definitieve conflictbeslechting te komen. Daarbij zal ik ingaan op verschei-
denee situaties, ondere andere op de situatie waarin sprake is van een gebonden of 
vann een discretionaire bevoegdheid van het bestuursorgaan en tevens die waarin 
hett geschil dreigt te verzanden in een procedurele bevoegdhedenkwestie. Voorts 
komtt aan de orde op welke wijze het beslechten van het conflict vorm kan krij -
gen:: door een uitspraak van de rechter waarbij hij in de zaak voorziet, een nieuw 
besluitt van het bestuursorgaan, een compromis door partijen of door een combi-
natiee van deze figuren. 

Neerhoff  ziet overigens slechts ruimte voor finale conflictbeslechting in een 'beperkt' aantal 
typenn gevallen. Hij heeft bovendien niet de indruk, dat de rechter op grote schaal mogelijk-
hedenn die het bestaande bestuursprocesrecht biedt om geschillen finaal op te lossen onbe-
nutt laat.68° 

8.22 HERSTEL VAN EEN FORMEEL GEBREK VAN EEN BESLUIT 

Mett name bij een gebonden besluit zou het voor de hand liggen, dat de rechter 
hett geschil definitief beslecht door in de zaak te voorzien. Zo'n geval leent zich 
blijkenss de wetsgeschiedenis bij uitstek voor een in de zaak voorzien door de 
rechter.. In geval van een gebonden bevoegdheid valt immers, als alle relevante 
feitenn zorgvuldig zijn onderzocht, uit het wettelijk voorschrift af te leiden welk 
besluitt moet worden genomen. 

680.. Neerhof (1999); vgl. Ettekoven (2001), p. 53. 
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Alss aan het bestuursorgaan een discretionaire bevoegdheid toekomt, kan zich 
overigenss een vergelijkbare situatie voordoen. Dat orgaan kan immers beleidsre-
gelss hebben opgesteld en ingeval alle relevante feiten bekend zijn, kan de rechter 
dann in principe daaruit (op grond van het gelijkheidsbeginsel) afleiden welk 
besluitt moet worden genomen. 

Definitievee geschillenbeslechting loopt met enige regelmaat juist stuk op een 
gebrekk aan zorgvuldig onderzoek van de feiten. Dat valt echter te voorkomen. Ter 
vermijdingg van het in de vorige paragraaf omschreven 'jojo'-effect, kan de rechter, 
alss hij tot de voorlopige conclusie komt, dat het in rechte bestreden besluit van-
wegee een motiveringsgebrek of vanwege een onzorgvuldig onderzoek naar de fei-
tenn voor vernietiging in aanmerking komt, immers de comparitie inzetten om 
alsnogg de ontbrekende gegevens boven tafel te krijgen die nodig zijn om tot een 
definitievee beslechting van het geschil te komen. Inzicht in alle relevante feiten 
kann vervolgens voor hem voldoende zijn om alsnog te beoordelen welk besluit het 
bestuursorgaann rechtens dient te nemen. Of dat inderdaad voldoende is, hangt 
gelett op het voorafgaande mede af van de aard van het bestreden besluit (of dat is 
genomenn krachtens een gebonden dan wel een discretionaire bevoegdheid). 

Onwenselijkk is dat de rechter bij een gebrek aan voldoende gegevens zelf het 
onderzoekk naar de relevante feiten verricht. Dat is blijkens artikel 3:2 Awb 
immerss iets dat in de eerste plaats tot de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaann behoort. De rechter behoort de verantwoordelijkheid tot bewijsvoering 
zoveell  mogelijk te leggen waar deze hoort en dat is bij het bestuursorgaan, dat of 
zelff  nader onderzoek behoort te gaan doen of de belanghebbende behoort uit te 
nodigenn om aanvullende gegevens te verstrekken (zie paragraaf 6.4). 

Vaakk ligt de bewijslast voor een groot gedeelte bij de belanghebbende. Het ligt bijvoorbeeld 
opp zijn weg om zijn grieven met feiten te onderbouwen, althans om ten aanzien daarvan 
eenn begin van bewijs te leveren. Voorts is in dit verband van belang, dat het geschil kan 
gaann over de afwijzing van een aanvraag van een besluit. In principe is de aanvrager 
gehoudenn om zijn aanvraag van alle relevante informatie te voorzien (voor zover hij daar-
overr redelijkerwijs kan beschikken).681 Doet hij dat niet, dan is dat voor zijn risico. Nu is 
hett over het algemeen nog zo, dat de rechter ex tune toetsend, alleen zal beoordelen of het 
bestuursorgaann terecht de aanvraag heeft afgewezen wegens de onvolledigheid daarvan. 
Hijj  beoordeelt niet of de aanvrager aanspraak kan maken op het door hem verlangde 
besluit,, ingeval hij alsnog alle noodzakelijke gegevens overlegt (bij een nieuwe aanvraag). 
Inn paragraaf 6.2 is aan de orde gesteld, dat uit oogpunt van efficiënte rechtspraak veel valt 
tee zeggen voor een ex nunctoetsing in dit soort gevallen. 

Hett is voorts onwenselijk, dat de rechter het ontbrekende onderzoek zelf gaat verrichten, 
omdatt het hem aan voldoende mankracht ontbreekt om dat onderzoek te doen. Vaak is een 
plaatsopnamee nodig, moeten bij andere instanties gegevens opgevraagd worden of is het 
inwinnenn van een adviezen van derden nodig. Zo'n onderzoek vergt geregeld een speci-
fiekefieke (technische) deskundigheid en bijzondere bevoegdheden van ambtenaren die het 

681.. Art. 4:3 Awb. 
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bestuursorgaann ondersteunen. De rechter is daarvoor over het algemeen onvoldoende toe-
gerust. . 

8.33 EEN BESLUI T GENOMEN OP GROND VAN EEN DISCRETIONAIRE 

BEVOEGDHEID D 

8.3.11 Algemeen 

Veelall  is echter sprake van beleidsvrijheid (die niet geheel is ingeperkt door 
beleidsregels)) en niet van een besluit met een sterk gebonden karakter. De rech-
terr volstaat soms met de vernietiging van een besluit op grond van het motive-
ringsbeginsel,, omdat het bestuursorgaan aan dat besluit niet de juiste of geen 
(duidelijke)) beleidscriteria ten grondslag heeft gelegd. Het kan ook voorkomen, 
datt het bestuursorgaan ten onrechte bij de belangenafweging die ten grondslag 
ligtt aan zijn besluit, bepaalde belangen niet in zijn afweging heeft betrokken. 

Inn die gevallen resteert na een vernietiging van het besluit wegens een 
motiveringsgebrekk nog een discretionaire bevoegdheid voor het bestuursorgaan 
bijj  het nemen van een nieuw besluit. In paragraaf 5.4.1 kwam ter sprake dat daar-
vann zelfs sprake kan zijn bij een vernietiging wegens kennelijke onredelijkheid. 

Dee rechter kan de comparitie van partijen in geval van (resterende) beleidsvrij-
heidd als een instrument gebruiken om te komen tot wat ook wel een 'Ermessen-
reduzierungg auf Null' wordt genoemd.683 Daarbij wordt de beleidsvrijheid van 
hett bestuursorgaan om een bepaald besluit te nemen tijdens de procedure zoda-
nigg beperkt, dat het in feite rechtens gezien nog maar één besluit kan nemen. De 
rechterr 'dwingt' door het inzetten van de comparitie het bestuursorgaan om reeds 
tijdenss de procedure bepaalde beleidskeuzen te maken, reeds gemaakte beleids-
keuzenn (beleidscriteria) kenbaar te maken of om zonodig bepaalde belangen 
(opnieuw)) af te wegen. 

Eenn stelselmatige uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid is voorwaarde voor 
hett bestuursorgaan om zijn besluitvorming op een rationeel wijze te verantwoorden. Con-
sistentee besluitvorming mag van de overheid worden verwacht op grond van de rechtstaat-
gedachtee die aan het bestuursrecht ten grondslag ligt. Op grond van deze eis van 
stelselmatigheidd kunnen belanghebbenden er aanspraak op maken dat het bestuursorgaan 
eenn beleid voert, althans aan zijn besluiten controleerbare en objectieve criteria ten grond-
slagg legt. 4 Objectieve criteria zijn criteria die in principe voor een ieder gelden die in 
dezelfdee positie verkeert als waarin degene zich bevindt tot wie het besluit is gericht. De 
eiss van een consistente gedragslijn van het bestuursorgaan, legitimeert dat de rechter het 
bestuursorgaann 'vraagt' om beleidskeuzen te maken. Een wettelijke plicht voor het 
bestuursorgaann om beleidsregels op te stellen ontbreekt overigens. 5 

682.. In strijd met artikel 3:3 Awb. 
683.. Zie Schueler (1994); Brenninkmeijer (1994b). 
684.. Vgl. Duk (1978), p. 575  579; Nicolaï (1990), p. 303 en 304. 
685.. Zie voor kritische beschouwingen daarover: Nicolaï (1992), p. 97 - 99. 
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Dee rechter kan dan langs twee verschillende wegen trachten te bereiken dat het 
rechtsgeschill  definitief wordt beslecht,, namelijk door overeenkomstig de beleids-
keuzenn die gemaakt zijn in de zaak te voorzien of door het bestuursorgaan uit te 
nodigenn om een nieuw besluit te nemen. 

8.3.28.3.2 Uitnodigen tot het nemen van een nieuw besluit 

Dee rechter kan naar aanleiding van de nadere bewijsvoering en motivering van 
hett bestuursorgaan, dat orgaan uitnodigen om een nieuw besluit te nemen, voor-
datt hij de zaak ter zitting brengt. Op dit moment is dat echter een 'onaantrekke-
lijk '' instrument, omdat het bestuursorgaan aan die uitnodiging geen gevolg hoeft 
tee geven, of omdat als het dat wel doet, dit wellicht niet het beoogde effect heeft. 

Datt effect kan de rechter in ieder geval niet afdwingen. Hij beschikt heden 
immerss niet over de bevoegdheid om het bestuursorgaan te verplichten om 
tijdenss de procedure een nieuw besluit te nemen met inachtneming van zijn 
tussenoverwegingen.. Hij kan alleen trachten het bestuursorgaan daartoe te over-
reden,, reden waarom hier van 'uitnodigen' wordt gesproken. Hij kan daartoe 
eventueell  de comparitie inzetten. 

Ingevall  het bestuursorgaan wel bereid blijkt om tijdens de procedure een 
nieuww besluit te nemen, bestaat vervolgens een gerede kans, dat de rechter dit 
nieuwee besluit niet in zijn beoordeling mag betrekken. Voor het toepassen van de 
artikelenn 6:18 en 6:19 Awb geldt immers volgens de jurisprudentie de eis, dat dit 
nieuwee besluit is genomen op basis van hetzelfde feitencomplex dat ten grond-
slagg ligt aan het 'eerste' besluit (zie paragraaf 3.4.2). Het nieuwe besluit mag, 
anderss gezegd, niet gebaseerd zijn op essentiële nova. 

8.3.33 Tussenuitspraak 

Indienn het bestuursorgaan geen gevolg wil geven aan de 'uitnodiging' van de 
rechterr om een nieuw besluit te nemen, zou de rechter via een tussenuitspraak 
hett bestuursorgaan daartoe behoren te kunnen 'activeren'. Die mogelijkheid ont-
breektt nu. 6 Uit oogpunt van effectieve en efficiënte rechtspraak, behoort hem 
daartoee een wettelijke bevoegdheid te worden verstrekt.687 De regering overweegt 
overigenss invoering daarvan,688 Die bevoegdheid is nodig voor de rechter om 
dwingendd aan het bestuursorgaan de opdracht te kunnen geven om nader onder-
zoekk te doen, belangen af te wegen, de motivering van het in rechte bestreden 
besluitt in heroverweging te nemen of om een nieuw besluit te nemen. Nu ont-
breektt hem daartoe een wettelijke bevoegdheid.689 Wenselijk is bovendien, dat 
dee rechter daarbij de bevoegdheid krijgt om aan het bestuursorgaan die opdracht 
tee geven onder het opleggen van een dwangsom. Vooral procedures waarin het 

686.. CRvB 8 mei 1997, TvA 1997, 153: Hoofdstuk 8 van de Awb biedt geen ruimte voor het doen 
vann uitspraken die niet tevens einduitspraken zijn. 

687.. Van Kemenade e.a. (1997), p. 54 en 55; Neerhof, Schlössels & De Werd (1997), p. 1257; Polak 
(2000a),, p. 46; kritisch Damen (1998), p. 246. 

688.. Kamerstukken II, 1998 -1999, 26 360, nr. 1, p. 39. 
689.. ABRvS 7 december 1998, RAwb 1999, 93, m.n. B.J. Schueler. 
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toepassenn van artikel 6:2 Awb centraal staat, kan die bevoegdheid een zeer effec-
tieff  instrument blijken te zijn om het bestuursorgaan aan te zetten om een 
besluitt te nemen.Ê9° Ingeval dat beroep op grond van dat artikel is ingesteld, zou 
hett niet zo mogen zijn, dat de rechter volstaat met de constatering, dat het 
bestuursorgaann niet tijdig heeft beslist. Wenselijk is, dat de rechter ook in het 
gevall  van een weigering in de zin van artikel 6:2 Awb zoveel mogelijk definitief 
vaststelt,, wat de rechten en plichten van de belanghebbende en het bestuurs-
orgaann jegens elkaar zijn. 

Ettekovenn beveelt deze methode aan bij 6:2 Awb-beroepen die reeds lang bij de rechtbank 
liggen.. Ten aanzien van andere artikel 6:2 Awb-beroepen stelt hij voor, dat de rechter deze 
afdoett op vereenvoudigde wijze. Dat wil zeggen zonder dat het nodig is dat het bestuurs-
orgaann stukken en een verweerschrift indient (zie paragraaf 7.2). De rechter behoort dat 
volgenss hem te doen onder het opleggen van een korte termijn waarbinnen het bestuurs-
orgaann moet beslissen en onder het opleggen van een dwangsom. 9I 

8.3.48.3.4 Compromis 

Dee comparitie is blijkens de wetsgeschiedenis 92 mede bedoeld om de in de 
vorigee paragraaf vermelde 'verzoening' tussen partijen te bevorderen, 93 wat 
neerkomtt op een compromis tussen hen. De 'verzoeningscomparitie' lijk t uit 
oogpuntt van definitieve conflictbeslechting een aantrekkelijk instrument voor de 
rechter,, omdat hij daarmee kan bereiken dat een rechtsgeschil definitief wordt 
opgelost. . 

Eenn voordeel van een compromis is immers, dat als alle partijen met de oplossing hebben 
ingestemdd of daartoe 'zelf' hebben besloten, de beëindiging van het conflict praktisch 
gezienn veelal een meer duurzaam karakter heeft dan een 'oplossing' van het conflict die de 
rechterr van bovenaf heeft opgelegd. 

Eenn ander voordeel van het compromis is, dat dit goed aansluit bij het autono-
miebeginsel.. Op grond daarvan mag de rechter slechts een uitspraak geven op 
verzoekk van de rechtzoekende en voor zover hij daarom heeft gevraagd (zie para-
graaff  3.1.2). Deze belanghebbende zal een rechterlijke uitspraak daarbij veelal als 
eenn uiterste middel ervaren om tot een oplossing van zijn conflict te komen (als 
onontkoombaar).. Gelet op dit beginsel, behoort de rechtzoekende te allen tijde de 
mogelijkheidd te behouden om er zelf uit te komen. De rechter kan de comparitie 
daarbijj  gebruiken om partijen een eind op weg te 'helperf. In de vorige paragra-
fenn kwam ter sprake dat de rechter ten behoeve van beide opties - hij nodigt het 
bestuursorgaann uit om een nieuw besluit te nemen of hij streeft ernaar om in de 
zaakk te voorzien - de comparitie kan inzetten en dat het wenselijk is, dat hij bij 
wett de bevoegdheid krijgt om een tussenuitspraak te doen. 

690.. Ettekoven (2001), p. 22. 
691.. Ettekoven (2001), p. 20 en 21. 
692.. Kamerstukken II , 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 129. 
693.. Art. 8:44 Awb; Pennarts (1993); Brenninkmeijer (1997b), p. 67 en 68. 
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Tijdenss die comparitie kan de rechter heden desgewenst ter sturing blijk geven van een 
voorlopigg oordeel inzake het in rechte bestreden besluit en aangeven, wat het bestuurs-
orgaann nog behoort te doen. Het bestuursorgaan is echter niet verplicht om daaraan gevolg 
tee geven. De rechter heeft immers niet de bevoegdheid om het bestuursorgaan daartoe een 
opdrachtt te geven. Als het bestuursorgaan het voorlopig oordeel niet uitvoert, staat daarop 
geenn sanctie. 

8.3,58.3,5 ' n de zaak voorzien 

Dee rechter kan ook tot een definitieve conflictbeslechting komen door het 
bestuursorgaann tijdens de procedure uit te nodigen om aan te geven welk nieuw 
besluitt het overweegt te nemen. Eventueel zal de zitting moeten worden geschorst 
omm het bestuursorgaan de ruimte te geven zich nader te beraden. De rechter zou 
hett voorgestelde besluit vervolgens kunnen 'overnemerf, mits dat rechtmatig is, 
doorr dienovereenkomstig in de zaak te voorzien. 94 Dit is ingrijpender dan het in 
dee zaak voorzien bij wijze van een schikking, omdat daarvoor immers de instem-
mingg van alle partijen nodig is (zie paragraaf 6.3.4). 

Hett voordeel van in de zaak voorzien is dat de procedure daarmee ten einde is en 
datt een nieuwe procedure wordt voorkomen, afgezien van de mogelijkheid van 
hogerr beroep. Dit komt een efficiënte en effectieve rechtspraak ten goede.695 

Gelett op het feit dat het wenselijk is, dat bestuursrechtelijke conflicten zo vlug en 
zoo goed mogelijk uit de wereld worden geholpen, lijk t deze wijze van afdoening 
vann het geschil de voorkeur te verdienen boven het terugsturen van de zaak naar 
hett desbetreffende bestuursorgaan. 96 

Polakk is bijvoorbeeld een duidelijk voorstander van deze aanpak, mits de rechter 
daarbijj  het beginsel van hoor en wederhoor in acht neemt.697 Deze methode 
heeftt volgens hem bijvoorbeeld als voordeel, dat een opeenstapeling van beslui-
tenn wordt voorkomen. Er kan bovendien, wanneer een bestuursorgaan opnieuw 
eenn besluit neemt, een onduidelijke situatie ontstaan wanneer de rechter het 
tweedee besluit vernietigt. Door die vernietiging herleeft immers het eerste 
besluit,, voor zover het bestuursorgaan dat door het tweede besluit had herroepen. 

Eenn ander voordeel van het in de zaak voorzien, is dat de rechter daarbij niet aan 
dee grenzen van artikel 6:18 en 6:19 Awb is gebonden. Hij kan in de zaak voorzien 
enn daarbij het dictum van het vernietigde besluit overnemen maar met een 
wezenlijkk andere motivering. De rechter kan bovendien in de zaak voorzien op 
basiss van essentiële nova, terwijl blijkens jurisprudentie artikel 6:19 Awb dan niet 
vann toepassing is (zie paragraaf 3.4.2). 

694.. Schueler (1994), p. 275 e.v. 
695.. Brenninkmeijer (1994b). 
696.. Zie voor deze problematiek Schueler (1994). 
697.. Polak (2000a), i.h.b. hoofdstuk VII . 
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Hett in de zaak voorzien heeft soms wel ten gevolge, dat een bestuursorgaan een 
voorbereidingsproceduree ex Afdeling 3.5 Awb niet opnieuw doorloopt, terwijl het 
daartoee wel verplicht zou zijn geweest ingeval de rechter na vernietiging van het 
besluitt dat orgaan de opdracht zou hebben gegeven om opnieuw te beslissen. 
Ingevall  het opnieuw doen van die voorbereidingsprocedure niet veel meer 
inhoudtt dan 'een rituele dans', lijk t het echter wenselijk dat de rechter door in de 
zaakk te voorzien voorkomt, dat het bestuursorgaan opnieuw die voorbereidings-
proceduree moet volgen. 

Inn geval van een procedure over de weigering van een vrijstelling van een bestemmings-
plann en van een vergunning, zou bijvoorbeeld tijdens de bouwprocedure kunnen blijken, 
datt als eiser zijn bouwplan aanpast, hij wel de vrijstelling en bouwvergunning kan krijgen. 
Inn principe gaat het om een geheel nieuw besluit waarvoor de aanvrager opnieuw een aan-
vraagg moet indienen en waartegen weer afzonderlijk voor belanghebbenden bezwaar en 
beroepp openstaat. Met betrekking tot de vrijstelling zou het gemeentebestuur dan op 
grondd van artikel 19a WRO de voorbereidingsprocedure van Afdeling 3.4 van de Awb moe-
tenn toepassen. Eenzelfde situatie laat zich denken met betrekking tot de aanpassing van 
voorschriftenn inzake milieuvergunningen, als de in rechte bestreden voorschriften na aan-
passingg overeenkomstig de richtlijnen en of deskundigenadviezen rechtens wel aanvaard-
baarr zijn. 

Inn theorie zou de rechter in deze gevallen overeenkomstig het nieuwe bouwplan of ont-
werpp milieubesluit in de zaak kunnen voorzien. Als algemene voorwaarde geldt, dat alle 
belanghebbendenn daarmee instemmen of daardoor niet in hun processuele belangen wor-
denn geschaad (zie paragraaf 6.3.4). 

Watt betreft de voormelde bouwvergunning is in de jurisprudentie uitgemaakt dat de rech-
terr niet in de zaak mag voorzien door deze vergunning zelf te verlenen. 9 De Afdeling 
bestuursrechtspraakk kwam tot dat oordeel mede in het licht van de wetsgeschiedenis, 
waarinn een restrictieve uitleg van artikel 8:72, vierde lid, Awb wordt gegeven. Als alle 
belanghebbendenn echter geen bezwaar lijken te hebben tegen het tweede bouwplan en 
tegenn de aangepaste vergunningsvoorschriften, zou het een verspilling van tijd, geld en 
moeitee zijn wanneer het bestuursorgaan opnieuw een besluit zou moeten nemen met het 
inn acht nemen van alle procedurele voorschriften. 

Uitt oogpunt van adequate rechtsbescherming (of van toegang tot de rechter) kun-
nenn overigens aan het voorzien in de zaak grote bezwaren kleven. Dat dictum 
leidtt er immers toe, dat geen nieuw besluit van het bestuursorgaan volgt waarte-
genn wederom voor belanghebbenden beroep openstaat. Soms kan dat ertoe lei-
den,, dat het bestuursorgaan daarmee wordt ontslagen van de plicht om 
(opnieuw)) een voorbereidingsprocedure toe te passen, zoals hiervoor is geïllu-
streerdd aan de hand van een voorbeeld van een vrijstelling van het bestemmings-
plann en milieubesluiten. 

Gelett op deze bezwaren behoort de rechter alleen in de zaak te voorzien, in 
gevall  van sterk gebonden besluitvorming (al dan niet na een 'Ermessenreduzie-
rungg auf Null') of als alle partijen blijk hebben gegeven in te stemmen met het 

698.. ABRvS 8 juli 1996, AB 1996, 344, m.n. P.J.J, van Buuren, JB 1996, 188, m.n. R.J.N. 
Schlössels;; zie daarover Polak (2000a), p. 29 en 30. 
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uiteindelijkee resultaat daarvan. Ingeval andere belanghebbenden (dan partijen) 
rechtstreekss door de uitspraak van de rechter in hun belang kunnen worden 
getroffen,, is de rechter op grond van het verdedigingsbeginsel verplicht om hen 
uitt te nodigen om als partij aan het geding deel te nemen (zie paragraaf 7.3). 
Belanghebbendenn moeten immers voldoende mogelijkheden krijgen om zich te 
verdedigenn tegen de nieuwe elementen die het bestuursorgaan of een andere 
belanghebbendee in het proces inbrengt.6" 

Voortss behoort de eiser bij het in de zaak voorzien zoveel mogelijk in de situatie 
tee worden gebracht waarin hij zou hebben verkeerd, indien het bestuursorgaan 
niett het onrechtmatige in rechte bestreden besluit zou hebben genomen.700 Dat 
iss echter anders als hij erop vooruit gaat. Het mag immers niet zo zijn, dat het 
bestuursorgaann voordeel ondervindt van het feit, dat het in het verleden de rechts-
positiee van de belanghebbende heeft geschonden. 

Alss hoofdregel geldt dat het bestuursorgaan dat opnieuw in de zaak moet voorzien, reke-
ningg dient te houden met sedert het tijdstip van de vernietigde beschikking gewijzigde 
omstandigheden.. Deze regel lijdt uitzondering indien het gewijzigde rechtsregime ongun-
stigerr is voor de in de procedure betrokken belanghebbenden dan het voordien geldende 
stelsel.?01 1 

8.44 BEOORDELIN G VAN DE ONTVANKELIJKHEI D 

Hett is mogelijk dat het bestuursorgaan in zijn besluit op een bezwaarschrift de 
bezwaardee niet-ontvankelijk verklaart, omdat hij geen belanghebbende is, of 
omdatt het object van het geschil geen besluit is. Als de bezwaarde tegen dat 
besluitt op het bezwaarschrift in beroep gaat, zal de rechter zich veelal beperken 
tott de beoordeling of de niet-ontvankelijkverldaring rechtens juist is. Ingeval de 
bezwaardee wel ontvankelijk was, zal hij de zaak terugverwijzen naar het bestuurs-
orgaann dat dan alsnog de bezwaren inhoudelijk moet beoordelen. Intussen kun-
nenn vele maanden zijn verstreken zonder dat duidelijk is geworden of het 
oorspronkelijkee besluit (het primaire besluit) van het bestuursorgaan rechtmatig 
is. . 

Omm dat te voorkomen geeft het bestuursorgaan soms overwegingen ten overvloede in zijn 
besluitt op bezwaar waarin het tevens ingaat op het geschil ten gronde. Uit oogpunt van 
efficiëntiee lijk t dat op het eerste gezicht een goede zaak. Belanghebbenden en eventueel de 
rechterr weten dan hoe het bestuursorgaan inhoudelijk over de ingebrachte bezwaren 
'denkf.. Er kleven echter haken en ogen aan deze overwegingen ten overvloede. Strikt 
genomenn kan eiser immers alleen in beroep gaan van de niet-ontvankelijkverklaring van 
hett bestuursorgaan en niet van de inhoudelijke overwegingen ten overvloede. 

Striktt genomen dient de rechter zich te beperken tot de vraag of het bestuursor-
gaann eiser al dan niet terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Hij dient immers 

699.. Nicolaï (1994), p. 157. 
700.. Schueler (1994), p. 60, 218 en 228; Ettekoven (2001), p. 84 en 85. 
701.. ABRvS 22 februari 2001, AB 2002, 71, m.n. f. Struiksma. 
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uitt te gaan van het in rechte bestreden besluit, dat voorwerp van het geschil is. Uit 
oogpuntt van efficiëntie is het echter wenselijk, dat de rechter het geschil ook 
directt ten gronde kan beoordelen, als blijkt dat de bezwaarde wel ontvankelijk 
wass in zijn bezwaarschrift. Voorwaarde is wel dat de rechter daarbij het verdedi-
gingsbeginsell  in acht neemt. 

Dee rechter kan de procedure tijdelijk schorsen om het bestuursorgaan in 
dee gelegenheid te stellen opnieuw op het bezwaarschrift te beslissen. De 
bestuursrechterr kan dan met toepassing van de artikelen 6:18 en 6:19 Awb ook 
datt nieuwe besluit in zijn beoordeling betrekken, mits hij de beperkingen die 
voorr het toepassen deze bepalingen gelden, in acht neemt (zie paragraaf 3.4.2). 
Dee rechter zou dan in plaats daarvan ook overeenkomstig het inhoudelijk oordeel 
vann het bestuursorgaan, mits rechtens aanvaardbaar, in de zaak kunnen voorzien. 

Ingevall  het bestuursorgaan een nieuw besluit neemt, moet het daarbij op grond van artikel 
7:22 Awb zonodig andere belanghebbenden horen. De rechter kan deze belanghebbenden 
mett toepassing van artikel 8:26 Awb horen. 

Dee comparitie kan ook hier een centrale rol vervullen, eventueel nadat een zitting 
heeftt plaatsgevonden waarbij de ontvankelijkheidskwestie centraal stond. Dat 
heeftt als voordeel dat de rechter in het kader daarvan zijn standpunt duidelijk kan 
makenn over de ontvankelijkheidskwestie en het bestuursorgaan kan uitnodigen 
omm een nieuw besluit te nemen op het bezwaarschrift. De rechter zou vervolgens 
partijenn in de gelegenheid kunnen stellen om binnen een aantal weken aanvul-
lendee grieven en vervolgens een aanvullend verweerschrift in te dienen die 
betrekkingg hebben op het tweede besluit. Hij beschikt over die bevoegdheid ex 
artikell  6:6 Awb. Eiser moet immers de gelegenheid krijgen om een beroepschrift 
datdat (achteraf gezien) niet compleet blijkt te zijn, tijdens de procedure met grieven 
aann te vullen. De rechter kan hem daarvoor een termijn stellen. De wet staat er 
niett aan in de weg, dat hij dat pas doet nadat hij een 'tussenuitspraak' heeft gege-
ven,, of nadat een zitting heeft plaatsgevonden in het kader van de comparitie. 
Artikell  6:6 Awb noemt immers niet een bepaalde termijn. 

Ookk de omgekeerde situatie kan zich voordoen, namelijk als het bestuursorgaan 
achteraff  gezien van mening is, dat het ten onrechte eiser ontvankelijk heeft ver-
klaardd in zijn bezwaren. Die mogelijkheid bestaat, als achteraf gezien volgens dat 
orgaann bijvoorbeeld geen sprake is van een besluit of eiser niet als belangheb-
bendee valt aan te merken. 

Bijj  die geschillen over de ontvankelijkheidsvraag kan een goede planning van de 
proceduree partijen uiteindelijk een hoop tijd en kosten besparen, wat natuurlijk 
uitt oogpunt van efficiëntie wenselijk is. Dat valt te bereiken door de procedure, zo 
mogelijk,, in twee fasen te splitsen, waarbij de eerste fase zich concentreert op de 
kwestiee van de ontvankelijkheid. Als het geschil dan onder de competentie van de 
rechterr blijkt te vallen, kan hij vervolgens inventariseren, wat de inhoudelijke 
geschilpuntenn zijn en partijen de mogelijkheid geven om binnen een bepaalde 
kortee termijn alsnog hun grieven of verweer te formuleren en relevante stukken 
inn te dienen (tweede fase). Voor partijen heeft dat als voordeel dat zij hun argu-
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mentenn inzake het geschil ten gronde niet reeds aan het begin van het geding 
hoevenn in te brengen. Zij hoeven dat pas te doen, als blijkt dat eiser in bezwaar 
ontvankelijkk was. Op die manier wordt voorkomen, dat partijen onnodig werk 
verrichtenn in het kader van de procedure, en valt tevens te voorkomen, dat de 
rechterr de zaak terug moet sturen naar het bestuursorgaan. De wet regelt deze 
wijzee van kortsluiten niet, maar verbiedt deze ook niet. Het rolreglement inzake 
bestuursrechtspraakk zou dit evenwel verder vorm kunnen geven. 

8.55 TEN SLOTTE 

Terr bevordering van definitieve beslechting van rechtsgeschillen staan de rechter 
verschillendee middelen ter beschikking. Deze zijn in hoofdstuk 7 besproken. In 
dee eerste plaats behoort hij zich actief in te zetten om alle relevante informatie 
bovenn tafel te krijgen om na te gaan 'wat rechtens gezien het enige juiste' besluit 
is.. Hij zou deze middelen zoveel mogelijk met het oog daarop behoren in te zet-
ten.. Wel is van belang dat hij daarbij niet zelf het onderzoek verricht, maar par-
tijenn daartoe in de gelegenheid stelt. Om dat te bereiken kan de rechter de 
comparitiee inzetten. 

Voortss kan hij trachten om, in die gevallen die zich daarvoor lenen, par-
tijenn tot een 'compromis' aan te zetten. Daarvoor kan het nodig zijn, dat de rech-
terr probeert duidelijk te krijgen wat de 'werkelijke' (achterliggende) belangen van 
partijenn zijn, welke belangen hen verdeeld houden en welke verenigbaar zijn. Die 
'arbeid'' dient ertoe om de weg vrij te maken voor een eventuele overeenstem-
mingg tussen partijen, overeenkomstig welk de rechter vervolgens in de zaak zou 
kunnenn voorzien. 

Beidee zou de rechter wellicht kunnen realiseren door wat Polak aanduidt als een 
interactievee vorm van procesvoering. Het gaat daarbij om een wijze van geschil-
lenbeslechtingg waarbij de bestuursrechter gehouden is om door middel van een 
goedee communicatie met het bestuursorgaan en (andere) belanghebbenden tot 
eenn eindoordeel te komen. Deze wijze van conflictbeslechting zou beter aanslui-
tenn bij moderne inzichten ten aanzien van geschillenbeslechting dan het vasthou-
denn aan het dogmatisch adagium, dat de bestuursrechter als hij in de zaak 
voorziet,, 'op de stoel van het bestuur gaat zitterf. Hij pleit ervoor om op die 
manierr het geschiloplossend vermogen van de rechtspraak te vergroten.?02 

Voorr deze interactieve procesvoering is aansluiting gezocht bij de moderne bestuurskun-
digee literatuur, waaruit valt te leren dat een zogenaamde reflexieve controlestijl, waarin een 
uitwisselingg van eikaars denkbeelden plaatsvindt, doelmatiger is dan een repressieve con-
trolesrijl.. In de rechtspraak is de benadering nu overwegend repressief van aard. Bij een 
reflexievee controlestijl behoort de nadruk te liggen op wat de belangen van partijen zijn en 
opp een goede wijze van communicatie. 

Dezee invulling vann het procesrecht impliceert dat gedeeltelijk afstand wordt geno-
menn van functies van het procesrecht die men daaraan traditioneel toekent. Het 

702.. Zie Polak {2000a), hoofdstuk VII , Lh.b. de punten 38 en 39. 
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accentt op rechtsbescherming zou daarmee verschuiven naar conflictbeslechting 
dann wel conflictoplossing. 

Hett voordeel van deze moderne vorm van procesvoering zou zijn, dat de rechter 
vakerr succes boekt bij pogingen om de barrières voor geschiloplossing te verlagen 
enn tot de werkelijke belangen van partijen door te dringen dan heden. De rechter 
kann zich hierbij laten 'inspireren' door alternatieve methoden van conflictoplos-
singg en technieken hanteren die ook in de mediation toepassing vinden. De 
gedachtee die ten grondslag ligt aan het pleidooi voor een meer integratieve vorm 
vann procesvoering is, dat daarmee ook conflicten die schuilgaan achter het oor-
spronkelijkee rechtsgeschil door middel van rechtspraak 'werkelijk' opgelost kun-
nenn worden. 


