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100 Slotbeschouwing 

10.11 INLEIDING 

10.1.11 De behoefte van rechtzoekenden 

Dee behoefte van de rechtzoekende aan een snelle, efficiënte en effectieve (defini-
tieve)) conflictbeslechting vormde het uitgangspunt voor mijn onderzoek (zie 
paragraaff  1.1.1). Een uitspraak van de rechter behoort met het oog daarop duide-
lij kk en zo volledig mogelijk vast te stellen wat zijn rechten en plichten zijn jegens 
hett desbetreffende bestuursorgaan. 

Dee legitimatie voor dit uitgangspunt werd in de eerste plaats gevonden in wat de wetgever 
mett de vernieuwing van het bestuursprocesrecht heeft beoogd. Ook recente rapporten over 
dee rechtspraak die mede bestemd zijn voor de politieke besluitvorming, ondersteunen het 
strevenn naar efficiënte en definitieve geschillenbeslechting. 

Hett blijkt dat bestuursrechtspraak heden niet altijd in de voormelde behoefte 
voorziet,, wat aan de hand van voorbeelden in hoofdstuk 1 is geïllustreerd (zie 
paragraaff  1.1.3). 

Inn de eerste plaats blijkt de competentieafbakening van de bestuursrechter niet altijd 
logischh en consistent te zijn, tenminste voor zover men deze beoordeelt vanuit de positie 
vann de rechtzoekende. Voorts bleek, dat bestuursrechtspraak niet altijd tot een definitieve 
beslechtingg van het rechtsgeschil leidt. Rechtspraak lijk t bovendien soms haar doel van het 
biedenn van rechtsbescherming voorbij te schieten, omdat daarin een vernietiging van 
besluitenn mogelijk is wegens schending van regels die niet dienen ter bescherming van 
hett belang van eiser. Een ander knelpunt is, dat de rechter in principe het rechtsgeschil 
slechtss ex tune toetst, terwijl een rechtsbetrekking tussen partijen intussen veranderd kan 
zijn.. Procedures duren bovendien geregeld lang, te lang. Voorts is een knelpunt, dat de 
toepassingg van de leer van de formele rechtskracht een inefficiënte inzet van rechtsmidde-
lenn in de hand werkt daar waar de belanghebbende gedwongen is een bestuursrechtelijke 
voorzieningg te vragen uitsluitend omdat hij anders de door hem geleden schade niet ver-
goedd kan krijgen. Ten slotte noem ik de kwestie, dat de rechtzoekende het veelal als een 
nadeell  ervaart, dat de rechter zijn belangen terughoudend beoordeelt. Bestuursrecht-
spraakk biedt bepaald niet altijd een echte oplossing van het 'ware' conflict. 

10.1.22 Doelstelling van de analyse van de bestuursrechtspraak 

Dee analyse van de bestuursrechtspraak in dit boek diende om na te gaan of deze 
valtt te verbeteren wat betreft snelheid, efficiëntie, effectiviteit en rechtszekerheid. 
Voortss is nagegaan of het conflictoplossend vermogen van de rechtspraak valt te 
vergroten.. Daartoe is per onderwerp steeds eerst een toetsingskader geformu-
leerd.. Daarna volgde per onderwerp een omschrijving van de huidige stand van 
zaken.. Op basis daarvan heb ik vervolgens bekeken in hoeverre de inrichting van 
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dee bestuursrechtspraak aanpassing behoeft en of daarvoor een wetswijziging 
nodigg is. 

Ditt laatste hoofdstuk bevat per onderwerp een samenvatting van het toetsings-
kaderr en van de huidige stand van zaken. Daarna volgt een aantal aanbevelingen. 

10.7.33 Opzet en toetsingskader 

Bijj  de analyse van de rechtspraak heb ik zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij 
hett geldende bestuursprocesrecht met de rechtsbeschermingfunctie als primair 
referentiepunt.. De vernieuwingen die Hoofdstuk 8 van de Awb heeft gebracht, 
diendenn bij die analyse als aanknopingspunten. Deze hadden immers vooral ten 
doell  de rechtsbeschermingfunctie van bestuursrechtspraak te versterken en defi-
nitievee conflictbeslechting te bevorderen; zaken waaraan de rechtzoekende veelal 
behoeftee heeft. Die functie en deze vernieuwingen zijn beschreven in de paragra-
fenn 1.2 en 1.3. 

Hett gaat met name om het invoeren van: het besluitbegrip ter afbakening van de compe-
tentiee van de bestuursrechter, de artikelen 6:18 en 6:19 Awb, de comparitie, artikel 8:69 
Awbb en de bevoegdheid van de rechter om in de zaak te voorzien.856 Voorts is van belang 
datt per 1 januari 1994 de toetsingsgronden in het geschreven procesrecht zijn komen te 
vervallen. . 

Rechtsbeschermingg is gericht op het bindend vaststellen van de rechten en plich-
tenn die een belanghebbende en een bestuursorgaan jegens elkaar hebben (het 
bindendd vaststellen van hun rechtsbetrekking), alsmede op het naleven daarvan. 

Alss een rode draad loopt door dit boek de beoordeling of de huidige inrichting 
vann de bestuursrechtspraak aan die functie beantwoordt. 

Inn paragraaf 1.4 is het toetsingskader verder uitgewerkt. Enerzijds gelden er rand-
voorwaardenn die de modernisering voor het bestuursprocesrecht wenselijk 
maken,, zoals snelheid, efficiëntie en effectiviteit. Het gaat hierbij echter om 
'zachte'' voorwaarden, richtsnoeren, in die zin dat op het negeren daarvan meestal 
geenn sanctie staat. Daarnaast gelden juridische randvoorwaarden, die als 'harde 
voorwaarden'' zijn te kwalificeren, zoals onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 
rechtszekerheidd en 'geen belang geen actie'. De harde en zachte voorwaarden zijn 
somss goed verenigbaar. Zo gaan rechtszekerheid en effectiviteit vaak hand in 
hand.. Anderzijds blijken effectiviteit, althans in de betekenis van het daadwerke-
lij kk oplossen van conflicten en harde randvoorwaarden, zoals onafhankelijkheid 
enn onpartijdigheid, deels onverenigbaar (zie daarvoor ook hoofdstuk 9). 

Ditt spanningsveld maakt, zoals hierna nog nader aan de orde wordt 
gesteld,, dat het conflictoplossend vermogen van rechtspraak slechts in beperkte 
matee valt te vergroten. 

856.. Sommige bestuursrechters beschikten reeds vóór 1 januari 1994 over die bevoegdheid, onder 
anderee de ambtenarenrechter en de belastingrechter. 
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Dee mogelijkheden tot de modernisering van rechtspraak zijn eerst onderzocht in 
relatiee tot de toegang tot de bestuursrechter (de hoofdstukken 2, 3 en 4). 

10.22 DE COMPETENTIE VAN DE BESTUURSRECHTER 

10.2.110.2.1 Uitgangspunt 

Inn principe behoren alle bestuursrechtelijke geschillen onder de competentie van 
dee bestuursrechter te vallen, tenzij eiser in een bepaald geval geen belang heeft 
bijbij  zijn actie (zie paragrafen 1.4.6 en 2.1.1). De wetgever heeft er immers voor 
gekozen,, dat bestuursrechtspraak primair dient om aan belanghebbenden rechts-
beschermingg te bieden. Daarmee is in overeenstemming, dat een belangheb-
bendee elk geschil over rechten en plichten die hij en een bestuursorgaan jegens 
elkaarr hebben aan de bestuursrechter behoort te kunnen voorleggen. 

Daarr komt nog bij, dat een zodanige competentieafbakening tot een duide-
lijkerr en logischer competentieafbakening leidt dan de bestaande (zie paragraaf 
2.1.1). . 

Eenn heldere en logische competentieafbakening ontbreekt nu bijvoorbeeld in relatie tot de 
zogehetenn bestuurlijke oordelen, in het bijzonder het zuivere schadebesluit, en in relatie 
tott (andere) feitelijke handelingen van bestuursorganen. 

10.2.210.2.2 Bestuursrechtelijke geschillen 

Vann een bestuursrechtelijk geschil is sprake, als de belanghebbende meent recht 
tee hebben op een bepaald nalaten of handelen van het desbetreffende bestuursor-
gaan,, maar het bestuursorgaan daartoe niet overgaat. Dat nalaten of handelen 
kann bestaan uitt het verrichten van een rechtshandeling of een feitelijke handeling 
(ziee paragraaf 2.2). Kenmerkend voor een bestuursrechtelijk geschil is, dat het tot 
onderwerpp heeft het uitoefenen van een publiekrechtelijke bevoegdheid of van 
eenn specifieke publiekrechtelijke taak door een bestuursorgaan (zie paragraaf 
2.2.3).. Deze definitie vindt haar grondslag in het specialiteitsbeginsel. Dat begin-
sell  brengt in essentie het onderscheid tussen het privaatrecht en het bestuurs-
rechtt tot uitdrukking. 

Eenn publiekrechtelijke bevoegdheid is een exclusieve bevoegdheid (zie paragraaf 2.2.3). 
Diee exclusiviteit komt in twee zaken tot uitdrukking: de bevoegdheid komt altijd aan een 
bepaaldbepaald bestuursorgaan toe en niet aan een ieder of aan elk bestuursorgaan. Voorts heeft 
diee bevoegdheid een doelgebonden karakter, in die zin dat het bestuursorgaan deze in 
principee slechts met het oog op een bepaald nader gespecificeerd algemeen belang mag 
uitoefenen.. Die afbakening bepaalt in belangrijke mate de onderhandelingsruimte van het 
bestuursorgaan,, wat vooral voor mediation en bevoegdhedenovereenkomsten in het 
bestuursrechtt een belangrijk punt is (zie daarover met name hoofdstuk 9). 

Publiekrechtelijkee bevoegdheden zijn te onderscheiden in primaire en secun-
dairee bevoegdheden (zie paragraaf 2.2.3). De primaire bevoegdheden dienen op 
grondd van het legaliteitsbeginsel in principe bij of krachtens een wettelijk voor-
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schriftt aan een bestuursorgaan te zijn toegekend. Die eis geldt niet voor de secun-
dairee bevoegdheden. Daarvoor geldt dat deze herleidbaar dienen te zijn tot een 
primairee publiekrechtelijke bevoegdheid. Conflicten over primaire en secundaire 
publiekrechtelijkee bevoegdheden behoren onder de competentie van de bestuurs-
rechterr te vallen, mits is voldaan aan de randvoorwaarde 'geen belang geen actie' 
(ziee paragraaf 2.2.3). D at betekent dat ook conflicten over bijvoorbeeld de tot-
standkomingg van een bevoegdhedenovereenkomst of een publiekrechtelijke toe-
zeggingg onder zijn competentie behoren te vallen. 

Naderee analyse leert echter, dat in de praktijk in die gevallen niet gauw behoefte zal 
bestaann aan beroep op de bestuursrechter, of dat de rechter daarvan geen kennis kan 
nemen,, wegens gebrek aan voldoende belang voor de eiser (zie paragrafen 2.3.4 en 2.3.5). 

10.2.310.2.3 De bestaande competentie 

Dee praktijk van de rechtspraak blijkt uiteindelijk grotendeels met het voormelde 
uitgangspuntt in overeenstemming te zijn. Bijna alle bestuursrechtelijke geschil-
lenn zijn immers wel op een of andere manier onder de competentie van de 
bestuursrechterr te brengen, tenzij het desbetreffende geschil is uitgezonderd op 
basiss van de artikelen 8:2 Awb en volgende (zie paragraaf 2.3.1). Dit is het geval 
dankzijj  de zeer extensieve interpretatie van het besluitbegrip in de jurispruden-
tie,, die bijvoorbeeld heeft plaatsgevonden in relatie tot het bestuurlijk oordeel (zie 
paragraaff  2.3.2). 

Slechtss een kleine (rest)categorie van gevallen wordt heden, ten onrechte, niet tot 
dee competentie van de bestuursrechter gerekend. Het gaat om bestuursrechte-
lijk ee conflicten die zich vooral afspelen op het terrein van de overheidsaansprake-
lijkheidd en de bestuursrechtelijke handhaving. De uitzondering daarvan valt uit 
oogpuntt van rechtsbescherming en een logische en consistente competentie-
afbakeningg niet te rechtvaardigen (zie paragraaf 2.4.1). 

Dee extensieve interpretatie van het besluitbegrip is echter ten koste gegaan van 
eenn heldere omschrijving van het begrip 'rechtshandeling' en van het begrip 
'publiekrechtelijkee bevoegdheid'. Dit probleem manifesteert zich met name met 
betrekkingg tot bestuurlijke oordelen die de rechter als besluit aanmerkt als hij 
'vindt'' dat de rechtzoekende daartegen in beroep moet kunnen gaan. Vaak is dat 
niett het geval, soms wel. 

Wenselijkk is, dat bestuurlijke oordelen die uit oogpunt van rechtszekerheid voor belang-
hebbendenn van groot belang zijn, onder de competentie van de bestuursrechter vallen. 
Onjuistt is het echter om deze bestuurlijke oordelen met het oog op dat doel als een rechts-
handelingg te kwalificeren, omdat zij niet op rechtsgevolg gericht zijn. Ook het begrip 
'rechtsvaststellendd besluit' dat in de literatuur wordt genoemd, biedt geen goede aankno-
pingspuntenn om tot een logische en consistente afbakening te komen van de competentie 
vann de bestuursrechter (zie paragraaf 2.3.2). 
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Dee wenselijkheid dat de bestuursrechter van conflicten over bestuurlijke oordelen kennis-
neemt,, impliceert echter niet, dat een belanghebbende tegen elk bestuurlijk oordeel direct 
inn beroep kan gaan bij de rechter. Meestal volstaat de mogelijkheid van indirect beroep (zie 
paragraaff  2.3.2). De randvoorwaarde 'geen belang geen actie' bepaalt hier wanneer wel en 
wanneerr geen direct beroep behoort open te staan. 

10.33 OBJECT VAN HET GESCHIL (VERVOLG) 

10.3.11 Algemeen 

Hett object van het door de rechter te beslissen geschil wordt primair bepaald door 
hett petitum van eiser (tegen welke onderdelen van het besluit hij beroep heeft 
ingesteld)) en zijn grieven. Bovendien kan het bestuursorgaan de omvang van dat 
geschill  beïnvloeden door het in rechte bestreden besluit te wijzigen of in te trek-
kenn (3.1.1). 

Dee uitspraak van de rechter mag er niet toe leiden, dat eiser in een nadeliger posi-
tiee komt te verkeren dan waarin hij zich bevond voordat hij in beroep ging. Dit 
magg alleen gebeuren als ook andere belanghebbenden, met tegengestelde belan-
gen,, beroep hebben ingesteld tegen het desbetreffende besluit. Een reformatio in 
peiuss staat op gespannen voet met de rechtsbesdienmngfunctie (zie paragraaf 
3.2.2). . 

10.3.210.3.2 Grievensteisel 

Bijj  het invoeren van het nieuwe bestuursprocesrecht had de wetgever een gema-
tigdd grievensteisel voor ogen (zie paragraaf 3.3). Het grievensteisel houdt kortge-
zegdd in, dat de rechter op grondslag van de door eiser aangevoerde bezwaren 
uitspraakk dient te doen. 

Datt stelsel valt te legitimeren op grond van het autonomiebeginsel. Volgens dat 
beginsell  bepaalt eiser of er wordt geprocedeerd en over welk (onderdeel van het) 
besluitt (zie paragraaf 3.1.2). Dat beginsel ligt mede ten grondslag aan artikel 8:69, 
eerstee lid, Awb. 

Gematigdd houdt in, dat de rechter niet zonder meer mag afgaan op de in het beroepschrift 
geformuleerdee grieven. Wat eiser aanvoert, behoeft een interpretatie en/of kan aanleiding 
zijnn voor de rechter om door te vragen. Het lijk t redelijk dat de rechter de mate waarin hij 
datt doet, mede laat afhangen van het type geschil - of het een meerpartijenconflict 
betreftt - en van de hoedanigheid van eiser - of hij bijvoorbeeld een natuurlijke persoon is 
diee in een afhankelijke positie van de overheid verkeert of een multinational. 

OokOok aan de rechtszekerheid valt een argument te ontlenen voor de stelling, dat de 
rechterr zich aan de grenzen van het geschil behoort te houden, zoals die zijn aan-
gegevenn door de eiser. 
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10.3.310.3.3 Intrekken en wijzigen van het in rechte bestreden besluit 

Ingevall  een bestuursorgaan tijdens de procedure zijn in rechte bestreden besluit 
intrektt of wijzigt, moet de rechter op grond van de artikelen 6:18 en 6:19 Awb het 
nieuwee besluit eveneens in zijn beoordeling betrekken, mits aan de hierna te 
noemenn eisen is voldaan. Die bevoegdheid van de rechter bevordert efficiënte en 
effectievee bestuursrechtspraak, omdat de rechter uit hoofde daarvan uitspraak 
kann doen over de meest 'actuele' stand van zaken met betrekking tot de rechts-
positiee van de rechtzoekende. 

Voorr het toepassen van deze bepalingen geldt blijkens de jurisprudentie wel een 
aantall  restricties. Het in rechte bestreden besluit en het nieuwe besluit dienen 
veelall  betrekking te hebben op één feitencomplex en dezelfde bevoegdheids-
grondslagg te hebben (zie paragraaf 3.4.2). Ingeval het nieuwe besluit op essentiële 
novaa berust, is bijvoorbeeld niet aan deze eisen voldaan. 

Diee restricties impliceren dat de rechter besluiten die op één aangelegenheid betrekking 
hebben,, bezien vanuit de positie van eiser niet altijd op basis van artikel 6:19 Awb in één 
proceduree kan beoordelen. Voeging van zaken is dan wellicht mogelijk, mits ten aanzien 
vann het nieuwe besluit de bezwaarfase is doorlopen. 

Artikell  6:19 Awb is ook niet van toepassing, als het bestuursorgaan tijdens de 
proceduree zijn motivering van het in rechte bestreden besluit op wezenlijke pun-
tenn aanpast onder het in stand laten van het dictum van het besluit. De bestuurs-
rechterr is over het algemeen niet bereid om die nieuwe motivering in zijn 
beoordelingg van het geschil te betrekken. 

Dezee wijziging van de motivering kan overigens voor de rechter wel reden zijn om na ver-
nietigingg van het besluit de rechtsgevolgen daarvan in stand te laten (zie paragraaf 3.4.2). 

Hett gaat hierbij grotendeels om restricties die de rechter zichzelf heeft opgelegd. 

10.44 DE KRING VAN BEROEPSCERECHTICDEN 

10.4.11 Algemeen 

Nuu is het zo, dat een belanghebbende soms ook in beroep kan gaan tegen een 
besluit,, terwijl de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn, niet mede zijn 
belangg (verdisconteerd in het te beschermen algemeen belang) beogen te 
beschermen.. Anders gezegd, de relativiteitsleer (de Schutznorm) vindt geen toe-
passingg met betrekking tot de afbakening van de kring van beroeps gerechtigden. 

Uitt het oogpunt van de rechtsbeschermingfunctie zou men hierbij vraagte-
kenss kunnen zetten, en zou men zich kunnen afvragen of de rechtspraak niet 
haarr doel voorbij schiet. Op grond van die functie wordt in de literatuur wel ver-
dedigd,, dat het beroepsrecht alleen aan 'subjectief gerechtigden' behoort toe te 
komen. . 
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Ookk de actio popularis die in het ruimtelijke-ordeningsrecht en het milieurecht 
bestaat,, lijk t met die rechtsbeschermingfunctie niet goed verenigbaar. 

Opp basis van die rechtsbeschermingfunctie zou men zich ook kunnen afvragen of het 
rechtt van beroep dat toekomt aan rechtspersonen die voor een ideëel belang opkomen 
(waarden)) of aan een bestuursorgaan, gehandhaafd moet blijven (zie paragraaf 4.1). 

10.4.22 Stand van zaken 

Hedenn komt aan een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een 
besluit,, het recht van beroep toe. Het begrip 'belang*  heeft in dit verband een 
materiëlee betekenis en is feitelijk bepaald (zie paragraaf 4.2.2). Men definieert 
eenn belang op basis van de criteria: eigen, persoonlijk, objectief bepaalbaar, con-
creett en direct verband (causaal verband). 

Personenn kunnen over het algemeen niet opkomen voor wat ook wel waarden worden 
genoemd,, met uitzondering van rechtspersonen die het desbetreffende belang krachtens 
hunn doelstelling (feitelijk) behartigen. 

10.4.310.4.3 Relativiteitsleer 

Wanneerr men de relativiteitsleer aan een nadere analyse onderwerpt, blijkt deze 
ongeschiktt te zijn om de kring van beroepsgerechtigden adequaat af te bakenen 
(ziee paragraaf 4.5.1). Een belangrijk bezwaar is, dat het begrip subjectief recht las-
tigg operationeel valt te maken voor het bestuursprocesrecht (paragrafen 4.4.2, 
4.5.11 en 4.6), wat een voorwaarde is om deze leer goed te kunnen toepassen. Het 
toepassenn van die leer zou bovendien tot een onlogische opbouw van de proce-
duree leiden. Dat zou er immers toe leiden, dat materieelrechtelijke vragen (zij het 
wellichtt een enigszins oppervlakkige) beantwoording behoeven in relatie tot ont-
vankelijkheidskwesties. . 

Datt de rechtspraak soms haar doel van het bieden van rechtsbescherming voorbij schiet, 
heeftt echter niet zozeer te maken met de afbakening van de kring van beroepsgerechtig-
den,, maar veeleer met het onderwerp dat de rechter beoordeelt. Dat onderwerp is de recht-
matigheidd van het in rechte bestreden besluit Heden is in feite zelfs van secundair belang, 
off  het in rechte bestreden besluit een inbreuk maakt op de rechtspositie van eiser. De rech-
terr kan het besluit wegens onrechtmatigheid daarvan vernietigen zonder dat laatste te heb-
benn vastgesteld (zie paragrafen 4.5.1 en 6.2). 

10.55 DE BEOORDELING VAN HET GESCHIL 

10.5.110.5.1 Formalistische benadering 

Opp bepaalde punten blijkt de rechter bij de beoordeling van het geschil te forma-
listisch.. Die inefficiëntie manifesteert zich met name in relatie tot de leer van de 
formelee rechtskracht en in relatie tot het toepassen van artikel 6:2 Awb. 
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OpOp grond van de leer van de formele rechtskracht staat de rechtmatigheid van een 
besluitt vast, als niet (tijdig), dat wil over het algemeen zeggen 'binnen zes weken', 
daartegenn beroep is ingesteld (zie paragraaf 5.2.). Daarna valt de rechtmatigheid 
vann dat besluit in principe niet meer in rechte te bestrijden, ook als dat 'slechts' 
geschiedtt in het kader van een vordering tot het verkrijgen van een vergoeding 
vann de schade die eiser door dat besluit heeft geleden. De leer van de formele 
rechtskrachtt vindt zijn rechtvaardiging in het rechtszekerheidsbeginsel. De ratio 
diee aan die leer ten grondslag ligt (de rechtszekerheid), kan echter het toepassen 
daarvann in relatie tot dit type vordering niet rechtvaardigen. Die leer leidt in rela-
tiee tot zuivere schadebesluiten tot inefficiënte rechtspraak, omdat de gelaedeerde 
daardoorr genoodzaakt wordt een vordering tot vernietiging van het schadeveroor-
zakendee besluit in te stellen, terwijl hij daar eigenlijk niet op uit is. In relatie tot 
zuiveree schadebesluiten dient deze leer dan ook geen toepassing te vinden (zie 
paragraaff  5.2). 

Diee leer behoort niet te gelden in geval van een zuiver schadebesluit dat betrekking heeft 
opp schade die is veroorzaakt door een 'echt' onrechtmatig besluit, en ook niet in het geval 
vann nadeelcompensatie waarop iemand aanspraak kan maken uit hoofde van een (onge-
schreven)) rechtsbeginsel. In het laatstgenoemde geval is de schade veroorzaakt door een 
besluitt dat op zichzelf genomen rechtmatig is. Het is overigens verdedigbaar dat uit de 
jurisprudentiee inzake zuivere schadebesluiten valt af te leiden, dat die leer inderdaad is 
losgelatenn voor zover het gaat om aansprakelijkheid van bestuursorganen wegens recht-
matigee besluiten (nadeelcompensatie). Die jurisprudentie biedt op dit moment in ieder 
gevall  nog onvoldoende aanknopingspunten voor de aanname dat dit ook het geval is 
indienn de schade is geleden ten gevolge van een 'echt' onrechtmatig besluit. 

Tenn gevolge van het verlaten van die leer zouden overheden nog gedurende jaren aanspra-
kelijkk kunnen worden gesteld voor hun schadeveroorzakende besluiten. Mogelijk werkt 
datt frustrerend voor de uitvoering van hun publieke taken. Dit nadeel rechtvaardigt echter 
niett het handhaven van die leer. Een oplossing voor dat probleem behoort men veeleer in 
hett materiële recht inzake overheidsaansprakelijkheid en in een verjaringstermijn te zoe-
kenn (zie paragraaf 5.2.2). 

Alss het bestuursorgaan niet (tijdig) op een aanvraag van de belanghebbende rea-
geert,, wordt dat nalaten voor bezwaar en beroep met een besluit gelijkgesteld 
(artikell  6:2 Awb). Als eiser tegen dat nalaten in beroep gaat, volstaat de rechter 
echterr over het algemeen met de constatering, dat het bestuursorgaan niet tijdig 
heeftt beslist en met het terugverwijzen van de zaak naar het bestuursorgaan. 
Eiserr schiet daarmee niet zoveel op. Het enige voordeel hiervan is, dat de 
bestuursrechterr daarbij veelal direct het bestuursorgaan de opdracht geeft om 
binnenn een bepaalde termijn te beslissen onder het opleggen van een dwangsom 
(ziee paragraaf 6.3.2). 

10.5.210.5.2 Marginale toetsing 

Dee rechter toetst een besluit inhoudelijk veelal marginaal (zie paragraaf 5.4.1). 
Diee marginale toetsing vindt plaats ingeval aan het bestuursorgaan discretionaire 



SLOTBESCHOUWINGG 275 

bevoegdheidd toekomt met betrekking tot het in rechte bestreden besluit. De Awb 
verplichtt hem niet tot die marginale toetsing. 

Dee toetsingsgrond 'het willekeurverbod' (de c-grond ten tijde van de Wet-Arob) is immers 
mett het invoeren van de Awb komen te vervallen (zie paragraaf 1.3.4). 

Dee rechter ziet zich echter vanwege zijn staatsrechtelijke positie (zie paragrafen 
1.4.33 e n 5-4-1) genoodzaakt om de redelijkheid en billijkheid van het in rechte 
bestredenn besluit terughoudend te toetsen. 

Uitt hoofde daarvan behoren zijn uitspraken een hoog rationeel karakter te hebben en 
objectieff  te zijn, wat is bereikt door de besliscriteria van de rechter te beperken tot rechts-
normen.. Voorts is essentieel dat hij onpartijdig is. De rechter behoort elke schijn van voor-
ingenomenheidd te vermijden. Met het oog daarom behoort hij onder andere niet 
activiteitenn te verrichten die in de eerste plaats tot de verantwoordelijkhedensfeer van het 
bestuursorgaann vallen te rekenen, zoals het maken van politieke en beleidskeuzen. Wel 
magg de rechter partijen op die verantwoordelijkheid wijzen en daarbij sturend optreden. 
Datt is uit oogpunt van efficiënte en effectieve rechtspraak zelfs wenselijk. 

Eenn rechtzoekende zal ten gevolge daarvan veelal ervaren, dat de rechter niet wer-
kelijkk zijn belangen heeft beoordeeld, en dat van een beoordeling van zijn (ware) 
conflictt met het bestuursorgaan nauwelijks sprake is geweest. De vraag is echter 
off  de verwachtingen van de rechtzoekende van de rechtspraak hier niet te hoog 
zijn. . 

10.66 DICTA 

10.6.11 Algemeen 

Inn de rechtspraak staat de beoordeling van de rechtmatigheid van het in rechte 
bestredenn besluit centraal. De rechter toetst dat besluit over het algemeen ex tune. 
Dee wet verplicht hem daartoe niet, doch deze beperking legt de rechter zichzelf 
op,, kennelijk nog steeds vanuit de gedachte dat het vooral zijn taak is om de 
rechtmatigheidd van het in rechte bestreden besluit te toetsen. Dat ligt ook in de 
redee gelet op de huidige competentieafbakening. Deze is heden afgestemd op het 
besluitbegrip. . 

Hijj  toetst dat overigens wel ex nunc ingeval hij een aanvullend dictum geeft, met name als 
hijj  de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand laat of in de zaak voorziet. 

Opp grond van overwegingen van rechtsbescherming en van efficiënte en effec-
tievee rechtspraak valt er overigens veel voor te zeggen, dat de rechter vaker ex 
nuncc gaat toetsen dan hij heden doet (zie paragraaf 6.2). 
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10.6.210.6.2 In de zaak voorzien 

Dee rechter maakt in de praktijk terughoudend gebruik van zijn bevoegdheid om 
inn de zaak te voorzien. Overeenkomstig de wens van de wetgever, doet de rechter 
datt meestal slechts, als het bestuursorgaan ten aanzien van het opnieuw te 
nemenn besluit niet (meer) over een discretionaire bevoegdheid beschikt. Die 
terughoudendheidd wordt in verband gebracht met de positie die de rechter 
inneemtt binnen het staatssbestel (zie paragrafen 1.4.3 en 6.3.4). 

Eenn andere reden waarom de rechter vaak niet in de zaak voorziet is, dat het 
bestuursorgaann niet alle relevante feiten zorgvuldig heeft onderzocht en dat als-
nogg moet doen (zie paragraaf 6.3.4). De rechter rekent het over het algemeen niet 
tott zijn taak om dat in plaats van het bestuursorgaan te doen. Hij zal in dat geval 
dee zaak terugsturen naar het bestuursorgaan. 

Gelett op de staatsrechtelijke rechtspositie van de rechter lijk t deze terughoudend-
heidd onontkoombaar. Uit oogpunt van efficiënte en effectieve rechtspraak valt 
dezee echter te betreuren. 

10.77 INSTRUMENTEN TOT HET STUREN VAN HET PROCES 

Dee rechter beschikt over verscheidene instrumenten om het proces te sturen, 
procedureell  en materieel. In hoofdstuk 7 is een omschrijving van de belangrijkste 
instrumentenn gegeven en is nagegaan hoe de rechter die instrumenten heden 
hanteert. . 

Sturendd optreden van de rechter kan nodig zijn om het tempo in de procedure te 
houdenn en om tot een efficiënte en effectieve rechtspraak te komen. Soms valt die 
houdingg te rechtvaardigen op basis van het beginsel van ongelijkheidscompensa-
tiee of op basis van de aanspraak van een belanghebbende op actief dienstbetoon 
vann de overheid. 

Dee keerzijde van een actief optreden van de rechter is, dat dit een beper-
kingg van de autonomie van de belanghebbende impliceert. 

Hett sturend optreden van de rechter behoort erop zijn gericht te zijn om zoveel 
enn efficiënt mogelijk alle informatie boven tafel te krijgen die van belang is om tot 
hett definitief beslechten van een rechtsgeschil te komen. Dat actief sturend optre-
denn is echter slechts aanvaardbaar, gelet op de staatsrechtelijke positie van de 
rechterr (zie paragraaf 1.4.3), a^s nr) daarbij niet zelf beleidskeuzen maakt en 
onderzoekk doet dat tot de verantwoordelijkhedensfeer van het bestuursorgaan 
behoort.. Voorts dient de rechter daarbij het autonomiebeginsel in acht te nemen, 
watt betekent dat hij zich aan de grenzen van het petitum heeft te houden en zich 
inn hoge mate behoort te laten leiden door de grieven die eiser heeft ingebracht. 

Dee rechter kan het tempo in de procedure houden door in geval van een voor-
lopigee voorzieningprocedure, als de zaak zich ervoor leent, direct uitspraak te 
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doenn in de bodemprocedure (artikel 8:86 Awb), door termijnen te stellen, en een 
zaakk versneld te behandelen als daartoe aanleiding bestaat 

Voortss kan de rechter het proces procedureel sturen door (eventueel op verzoek 
vann één van de partijen) andere belanghebbenden die nog geen partij zijn bij het 
proces,, uit te nodigen om alsnog daaraan als partij deel te nemen (artikel 8:26 
Awb)) (zie paragraaf 7.3). Artikel 8:26 Awb geeft de rechter een discretionaire 
bevoegdheid.. Hij dient zich bij de uitoefening daarvan in de eerste plaats te laten 
leidenn door het verdedigingsbeginsel en voorts door het beginsel van de materiële 
waarheidsvinding.. Het toepassen van dit instrument ligt met name in de rede, als 
dee (door eiser gevraagde) uitspraak die andere belanghebbenden in hun belang 
kann schaden. 

Dezee uitnodiging van de rechter behoort echter niet zover te strekken dat een derde ex arti-
kell  8:26 Awb de omvang van het geschil kan wijzigen door alsnog gronden tegen onder-
delenn van het in rechte bestreden besluit in te dienen, die tot dan toe onbestreden zijn 
gebleven.. Dat is onverenigbaar met het rechtszekerheidsbeginsel. 

Eenn ander belangrijk instrument, dat tot op heden weinig toepassing vindt, is de 
comparitiee (zie paragraaf 7.4). Deze kan de rechter inzetten ten behoeve van de 
bewijsvoering,, om het bestuursorgaan in de gelegenheid te stellen om nader 
onderzoekk te doen of om een nieuw besluit te nemen, om te beproeven of par-
tijenn overeenstemming over de oplossing van hun geschil kunnen bereiken en 
omm de procedure verder te plannen. Deze zaken gaan vaak hand in hand. De 
rechterr kan daarnaast de comparitie benutten om partijen in de gelegenheid te 
stellenn (delen van) hun geschil op te lossen door middel van alternatieve metho-
denn van conflictbeslechting. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan media-
tion.. Maar ook arbitrage zou heel wel toegepast kunnen worden met betrekking 
tott een bepaald type deelgeschillen, zoals het vaststellen van de omvang van 
schadee of ter kwalificatie van relevante feiten. 

Nadeell  daarvan is dat die andere procedures kunnen leiden tot extra kosten voor de belang-
hebbendee en het bestuursorgaan. Anderzijds kunnen die procedures als effect hebben, dat 
hethet conflict tussen partijen sneller uit de wereld is geholpen, wat weer een kostenbespa-
ringg kan impliceren. Overigens wordt heden een mediation, als deze plaatsvindt in het 
kaderr van één van de mediation-experimenten die bij enkele rechtbanken lopen, van 
staatswegee vergoed. 

Materieell  stuurt de rechter het proces door een beslissing te nemen over de kwes-
tiee of eiser gedurende het proces met nieuw bewijs, nieuwe argumenten en grie-
venn mag komen (zie paragraaf 7.5). Dat doet hij ook als hij beslist of eiser alsnog 
grievenn mag inbrengen met betrekking tot onderdelen van het besluit die daar-
voorr nog niet werden bestreden. In de rechtspraak valt een tendens te bespeuren 
datt de rechter ten aanzien daarvan weinig toeschietelijk is en dat hij het zogehe-
tenn trechtermodel toepast. 
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Mett betrekking tot het voorkomen van uitbreiding van het geschil valt het trech-
termodell  op basis van artikel 6:13 Awb te rechtvaardigen. Voor het overige 
bestaann zwaarwegende bezwaren tegen het toepassen van het trechtermodel, 
welkee met name zijn ontleend aan de primaire functie van bestuursrechtspraak 
omm rechtsbescherming te bieden en aan de eis van fair trail. 

Dee bevoegdheid van de rechter om het recht ambtshalve toe te passen dient in 
relatiee tot het grievenstelsel te worden bezien (zie paragraaf 7.6). De rechter kan 
tenn aanzien van de grieven het recht ambtshalve toepassen, daarbuiten ziet hij 
blijkenss de jurisprudentie daarvoor minder ruimte. 

Off  hij rechtsgronden buiten de grieven om ambtshalve aanvult, wordt in 
principee bepaald door de aard van het van toepassing zijnde recht, namelijk of dat 
eenn dwingendrechtelijk karakter heeft en een zwaarwegend algemeen belang 
beschermt.. Voorts is bepalend of dat geschiedt binnen dan wel buiten de grenzen 
vann het petirum. 

Inn het geval van een ontvankelijkheidskwestie en een bevoegdheidskwestie vult de rechter 
bijvoorbeeldd de rechtsgronden ambtshalve aan. 

Dee bevoegdheid van de rechter om de rechtsgronden aan te vullen betekent een beperking 
vann de autonomie van eiser. Met name in deze bevoegdheid komt de bijzondere positie die 
dee rechter binnen het staatsbestel inneemt, tot uitdrukking. Daaruit valt af te leiden dat het 
zijnn taak is om bindend vast te stellen wat rechtens geldt ingeval daarover een geschil 
bestaat.. Die taak reikt desnoods verder dan het bieden van rechtsbescherming. 

Vann de hiervoor genoemde instrumenten zijn met name de bevoegdheid om een 
comparitiee te gelasten en die ex artikel 8:26 Awb om andere belanghebbenden uit 
tee nodigen om als partij aan de procedure deel te nemen geschikt om in te zetten 
tenn behoeve van definitieve conflictbeslechting. 

10.88 VERSTERKING VAN HET CONFLICTOPLOSSEND VERMOGEN 

10.8.110.8.1 Algemeen 

Eenn rechtzoekende heeft veelal behoefte aan een rechterlijke uitspraak die daad-
werkelijkk zijn conflict met het bestuursorgaan oplost. In hoofdstuk 9 is aan de 
ordee gesteld of het conflictoplossend vermogen van de bestuursrechtspraak valt te 
vergrotenn door aspecten van mediation - althans van de daarbij te hanteren com-
municatietechniekenn - in rechtspraak te integreren (zie paragraaf 9.1). 

Dee gedachte is, dat voor de vergroting daarvan voorwaarde is, dat de com-
municatiee tussen partijen onderling en tussen partijen en de rechter dient te wor-
denn bevorderd. De rechter zou dan een meer faciliterende en meer bemiddelende 
roll  gaan vervullen. 

Off  deze operatie kans van slagen heeft, is mede afhankelijk van de vraag in 
hoeverree beide procedures - rechtspraak en mediation - op dezelfde uitgangs-
puntenn rusten (zie paragraaf 9.1.1). Anders gezegd, een integratie is niet goed 
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voorstelbaarr als die procedures teveel van elkaar verschillen met betrekking tot 
wezenlijkee elementen daarvan. 

10.8.210.8.2 Mediation vergeleken met rechtspraak 

Mediationn valt, kortgezegd, te omschrijven als onderhandelen ter beëindiging van 
eenn conflict onder leiding van een onafhankelijke en neutrale derde (de media-
tor).. Het belangrijkste element van mediation is, dat deze gebaseerd is op vrijwil -
ligheidd van partijen en dat partijen verantwoordelijk blijven voor het oplossen van 
hunn conflict (zie paragraaf 9.2). De mediator geeft in principe geen inhoudelijk 
oordeell  over het conflict. 57 

Hett behoort veeleer tot zijn taak een faciliterende rol te vervullen en om door middel van 
hett toepassen van uiteenlopende communicatietechnieken een optimale 'omgeving' voor 
partijenn te creëren waarbinnen vertrouwen (verder) tussen hen ontwikkeld wordt en 
waarinn zij (op basis daarvan) op constructieve wijze naar oplossingen kunnen zoeken voor 
watt hen verdeeld houdt. 

Voortss heeft de mediation primair tot functie een conflict op te lossen, wat 
bepaaldd niet hetzelfde hoeft te zijn als het bieden van rechtsbescherming. Dit 
blijk tt bijvoorbeeld al uit de omschrijving van wat een conflict is. Dat kan veel 
meerr omvattend zijn dan een rechtsgeschil. 

Mediationn is toelaatbaar en biedt goede toepassingsmogelijkheden voor het oplos-
senn van bepaalde bestuursrechtelijke geschillen (zie paragrafen 9.2.2 en 9.4). Het 
biedtt partijen de mogelijkheid om op een snelle en vaak relatief goedkope manier 
hunn conflict op duurzame wijze te beëindigen. In die procedure kunnen partijen 
alless aan de orde stellen met betrekking tot wat hen verdeeld houdt. Zij zijn daar-
bij,, anders dan bij rechtspraak, niet gebonden aan een formele afbakening van 
hunn conflict. Een groot voordeel van mediation in vergelijking met rechtspraak is 
bovendien,, dat daarbij een volledige toetsing aan het evenredigheidsbeginsel kan 
plaatsvindenn en dat het bestuursorgaan in het kader daarvan jegens de belang-
hebbendee genoodzaakt wordt om uitvoerig te motiveren op grond waarvan het 
bepaaldee beleidskeuzen heeft gemaakt. 

Aann mediation in bestuursrechtelijke conflicten kleven echter de nodige haken 
enn ogen, zoals de openbaarheid die met betrekking tot besluitvorming van het 
bestuursorgaann in acht moet worden genomen, de termijnen in het procesrecht, 
dee betrokkenheid van andere belanghebbenden en het vaak dwingendrechtelijke 
karakterr van wettelijke voorschriften (zie paragraaf 9.4). Al deze haken en ogen 
blijkenn uiteindelijk geen onoverkomelijke belemmeringen op te leveren om 
mediationn in het bestuursrecht toe te passen. 

857.. Dit geldt als een van de basisprincipes van mediation, die overigens niet wettelijk zijn vastge-
legd. . 
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Hett resultaat van een succesvolle mediation kan worden geconsolideerd in een 
(nieuw)) besluit van het bestuursorgaan of (eerst) in een vaststellingsovereen-
komst.. Ingeval deze overeenkomst de uitoefening van een publiekrechtelijke 
bevoegdheidd tot onderwerp heeft, valt deze als een bijzondere bevoegdhedenover-
eenkomstt te kwalificeren. 

Eenn bestuursrechtelijke vaststelling contra legem is soms geoorloofd (zie paragraaf 9.4.3). 
Hett is daarentegen ondenkbaar dat de rechter tijdens de rechtspraak 'zijn zegen' aan een 
compromiss contra legem geeft door dienovereenkomstig in de zaak te voorzien (zie para-
graaff  9.6.3), vanwege zijn staatsrechtelijke positie. 

10.8.310.8.3 Ceen integratie van mediation in rechtspraak 

Mediationn is op zich genomen dus een geschikt middel om een conflict tussen 
eenn belanghebbende en een bestuursorgaan op te lossen. 

Eenn succesvolle integratie van elementen van mediation in de rechtspraak 
laatt zich daarentegen minder goed denken. Daarvoor bestaan te grote en te prin-
cipiëlee verschillen tussen beide typen procedures (zie paragraaf 9.6). 

Rechtspraakk en mediation vervullen immers uiteenlopende functies en zijn geba-
seerdd op uiteenlopende uitgangspunten. Deze komen met name tot uitdrukking 
inn het feit, dat het object van beide procedures en de rol van de mediator en die 
vann de rechter te veel verschillen. 

Ditt verschil komt onder andere tot uitdrukking in het feit, dat het bieden van 
rechtsbeschermingg en het beslechten van een conflict twee te onderscheiden 
zakenn zijn. Een rechtsgeschil vormt veelal slechts een (zeer) beperkte afspiegeling 
vann het conflict dat partijen verdeeld houdt. 

Inn hoofdstuk 9 is een overzicht gegeven van verscheidene omschrijvingen van een con-
flict.. Dat overzicht was bedoeld om te laten zien, dat mediation meestal over iets anders 
gaatt dan het object van rechtspraak. In mediation kan immers elk soort conflict en kunnen 
dee meest uiteenlopende aspecten daarvan aan bod komen (zie paragraaf 9.3.1). Vaak ver-
dwijntt in mediation het rechtsgeschil (grotendeels) naar de achtergrond. 

Hett vertrouwelijk karakter, het feit dat de mediator in principe geen inhoudelijk 
oordeell  geeft over (aspecten van) het conflict, en het vrijwillig e karakter van de 
mediationn zijn belangrijke elementen van die procedure. Deze bepalen in hoge 
mate,, naast de kwaliteit van de mediator, de kans op succes van een mediation. 
Ookk deze elementen staan aan een integratie (van aspecten) van mediation in 
rechtspraakk in de weg. Deze elementen zijn immers, gelet op de in paragraaf 1.4 
beschrevenn randvoorwaarden, onverenigbaar met rechtspraak. 

Dee opbouw van die procedure, de mediation-technieken en de rol van de media-
torr zijn op het oplossen van het conflict afgestemd. Wanneer mediation-technie-
kenn in de rechtspraak toepassing vinden, zullen deze niet of slechts in beperkte 
matee die functie kunnen vervullen. Zij kunnen alleen een ondersteunende func-
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tiee vervullen in het kader van een inlichtingencomparitie of ter realisatie van de 
zogehetenn bestuurlijke lus (zie paragraaf 9.6.3). Hun betekenis wordt dan echter 
eenn andere dan die bij mediation, omdat zij dan met het oog op een ander doel 
wordenn ingezet dan dat van de mediation. 

Inn rechtspraak is de rechter uiteindelijk altijd verplicht, als eiser niet voortijdig 
hett beroep intrekt, om het rechtsgeschil te beslechten. Hij dient dat te doen op 
basiss van rechtsregels. Het is onverenigbaar met zijn staatsrechtelijke positie als 
hijj  buiten deze functie treedt en ook andere aspecten van een conflict tussen par-
tijenn (bindend) beslist. 

Inherentt aan de staatsrechtelijke taak van de rechter is, dat hij vele aspecten van 
eenn conflict tussen het bestuursorgaan en belanghebbende niet mag beoordelen. 
Mijnss inziens moet hij daarom voorzichtig zijn om deze wel ter discussie te stel-
lenn met als doel om partijen in de gelegenheid te stellen deze zelf tot een oplos-
singg te brengen. Hij loopt anders het risico in een lastige positie te raken. Hij kan 
immerss die aspecten vervolgens niet beoordelen, op het moment dat partijen er 
zelff  niet uitkomen. Dat heeft te maken met het feit dat hij verplicht is om zich in 
zijnn uitspraak te beperken tot het aan hem voorgelegde rechtsgeschil {dat veelal 
beperkterr van omvang is dan het conflict van partijen). 

Hett gevaar bestaat, dat als de rechter voortvarend zoekt naar mogelijkheden om 
snell  en effectief conflicten te beslechten, afbreuk wordt gedaan aan de eis van 
(juridisch)) behoorlijke rechtspraak. Een rechter die actief verscholen belangen 
vann partijen boven water probeert te krijgen, meedenkt met partijen over even-
tuelee oplossingen voor hun conflict en die zonodig uiteindelijk een knoop door-
hakt,, loopt het gevaar, dat hij niet meer als onbevooroordeeld overkomt. Zijn 
onpartijdigheidd kan hierdoor onder druk komen te staan. 

Afgezienn van de voormelde principiële argumenten, lijk t die integratie van elementen van 
mediationn ook praktisch lastig te realiseren. Dat zou immers betekenen dat het zwaarte-
puntt bij de mondelinge behandeling van het geschil komt te liggen, waarvoor binnen de 
huidigee organisatie van rechtspraak weinig plaats lijk t te bestaan (zie paragraaf 9.7). 

Hett komt er dus op neer, dat het conflictoplossend vermogen van de rechtspraak 
niett wezenlijk valt te vergroten door elementen van de mediation in de recht-
spraakk te integreren. 

10.99 AANBEVELINGEN 

10.9.77 Competentie-uitbreiding zonder wetswijziging 

Eenn van de bevindingen is, dat in ieder geval alle bestuursrechtelijke geschillen 
overr de vergoeding van schade die een belanghebbende meent te hebben geleden 
tenn gevolge van het feit dat een bestuursorgaan op een bepaalde wijze een hem 
toekomendee publiekrechtelijke bevoegdheid of specifieke publieke taak heeft uit-
geoefend,, onder de competentie van de bestuursrechter behoren te vallen. Dit 
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valtt te realiseren, als de rechter niet meer het connexiteitscriterium toepast in 
relatiee tot zuivere schade'besluiten'. 

10.9.210.9.2 Wetswijziging gewenst inzake competentieajbakening 

Tenn behoeve van een heldere en logische competentieafbakening dient men te 
zoekenn naar een geschikt criterium op basis waarvan in principe elk bestuurs-
rechtelijkk conflict onder de competentie van de bestuursrechter valt. Daarbij is in 
eerstee instantie aansluiting gezocht bij het begrip rechtsbetrekking dat de Awb-
wetgeverr tot uitgangspunt heeft genomen (zie paragraaf 2.4). Dit bleek bij nader 
inzienn een minder geschikt criterium, althans volgens de betekenis die de wetge-
verr en verscheidene auteurs daaraan geven. Alleen in de betekenis die Vegting 
daaraann gaf, biedt het begrip rechtsbetrekking aanknopingspunten om tot die 
competentieafbakeningg te komen. Volgens zijn omschrijving is een rechtsbetrek-
kingg wat men in civilibus over het algemeen als een verbintenis aanduidt. 

Dee gewenste competentieafbakening voor de bestuursrechtspraak valt langs ver-
scheidenee wegen te bereiken. Men kan voor een praktische oplossing kiezen door 
inn aanvulling op artikel 8:1 Awb een lijstje te maken van handelingen die voor de 
rechtsbeschermingg met een besluit gelijk moeten worden gesteld. Verheij en 
Polakk bijvoorbeeld hebben daartoe in relatie tot zuivere schadebesluiten een voor-
stell  gedaan. 

Menn kan er ook voor kiezen om een algemene vangnetbepaling in aanvulling op 
artikell  8:1 Awb in die wet op te nemen. Dat heeft als voordeel dat men dan niet 
hett risico loopt, dat achteraf alsnog blijkt dat bepaalde bestuursrechtelijke geschil-
lenn niet onder de competentie van de bestuursrechter zijn gebracht. Anders 
gezegd,, het laat mogelijkheden open voor nadere ontwikkelingen inzake de com-
petentiee van de bestuursrechter. Er zou ergens in de buurt van artikel 6:2 Awb 
eenn bepaling kunnen worden opgenomen die voor bezwaar en beroep aan een 
besluitt gelijk stelt: 

dee schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan die geen rechtshandeling is, maar 
iss genomen uit hoofde van een specifieke publieke taak en strekt tot het vaststellen 
vann een bestaande verbintenis waarbij dat orgaan partij is, dan wel tot het weigeren 
vann zodanig vaststellen. 

Dezee bepaling omvat ook het bestuurlijk oordeel, inclusief het zuiver 
schade'besluit',, omdat deze zijn aan te merken als schriftelijke beslissingen van 
eenn bestuursorgaan die strekken tot het vaststellen van een verbintenis. Volgens 
diee bepaling is het niet meer nodig om ten aanzien van deze beslissingen een 
gewrongenn interpretatie van het begrip rechtshandeling te geven. Tevens valt uit 
hoofdee van die bepaling de beslissing van een toezichthouder om een monster 
niett terug te geven onder de competentie van de bestuursrechter. Heden valt die 
handelingg daar nog buiten. 
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Onwenselijkk is echter (vooralsnog) dat elke overheidshandeling onder de compe-
tentiee van de bestuursrechter wordt gebracht. De in paragraaf 2.5 genoemde voor-
beeldenn van conflicten over de vergoeding van de schade die zijn ontstaan door de 
aanrijdingg van de toezichthouder respectievelijk door de aanrijding van de chauf-
feurr op de gemeentelijke bus, vallen volgens deze bepaling, terecht, buiten de 
competentiee van de bestuursrechter. 

Stell  dat sprake is van een zuiver schadebesluit inzake schade die veroorzaakt is door een 
publiekrechtelijkk feitelijk handelen van een bestuursorgaan of het vaststellen van een wet-
telijkk voorschrift dan wel een beleidsregel door het bestuursorgaan. Dat zuiver schadebe-
sluitt is heden uitgezonderd van de competentie van de bestuursrechter. Die uitzondering 
heeftt niet zozeer te maken met het feit, dat geen sprake is van een besluit. Het besluitbe-
gripp is immers (door de algemene bestuursrechter) zodanig opgerekt in de jurisprudentie, 
datt daaronder zuivere schadebesluiten vallen. Deze uitsluiting hangt daarentegen samen 
mett het connexiteitsvereiste dat de (algemene) bestuursrechter hanteert. Door de voorge-
steldee competentieuitbreiding valt echter ook een publiekrechtelijke feitelijke gedraging 
vann het bestuursorgaan (een feitelijk handelen uit hoofde van een publiekrechtelijke 
bevoegdheidd of specifieke publieke taak) onder de competentie van de bestuursrechter. 
Ookk een zuiver schade'besluit' dat betrekking heeft op schade die is veroorzaakt door die 
gedraging,, valt dan dankzij deze competentie-uitbreiding wel onder de competentie van de 
bestuursrechter.. Ingeval het zuiver schade'besluif echter betrekking heeft op schade die is 
veroorzaaktt door het vaststellen van een beleidsregel of een wettelijk voorschrift, valt deze 
opp grond van het connexiteitsvereiste bij invoering van de voorgestelde bepaling nog 
steedss buiten de competentie van de bestuursrechter. Pas als de wetgever doet wat hij van 
plann was om te doen, namelijk om artikel 8:2 Awb te schrappen, valt ook deze categorie 
vann zuivere schadebesluiten onder de competentie van de bestuursrechter. Zolang dat niet 
iss gebeurd, is het op grond van het uitgangspunt, dat de bestuursrechter in principe van 
elkk bestuursrechtelijk geschil kennis behoort te kunnen nemen, wenselijk dat de bestuurs-
rechterr het connexiteitscriterium met betrekking tot deze zuivere schade'besluiterf niet 
hanteert.. Daarvoor bestaat ook nog een ander argument. Een belanghebbende kan heden 
indirectt beroep instellen tegen wettelijke voorschriften en beleidsregels, door tegen een 
daaropp gebaseerd (ander type) besluit in beroep te gaan. Gelet daarop is het niet logisch, 
datt met betrekking tot de laatstgenoemde categorie zuiver schade'besluiterf geen beroep 
bijj  de bestuursrechter mogelijk is. Ook daar is immers in feite sprake van een vorm van 
indirectt beroep tegen een wettelijk voorschrift of een beleidsregel. 

Dee eis dat sprake dient te zijn van een beslissing van het bestuursorgaan, bevordert effi-
ciëntee rechtspraak. Het leidt ertoe, dat een belanghebbende ingeval hij een verbintenis 
vastgesteldd wil zien, zich daartoe eerst tot het bestuursorgaan moet wenden. Als het een 
(vermeende)) verbintenis betreft die is ontstaan door een stilzwijgend gedogen van een 
bestuursorgaan,, leidt het criterium 'schriftelijke beslissing7 er bijvoorbeeld toe, dat de 
belanghebbendee een geschil daarover pas aan de bestuursrechter kan voorleggen nadat hij 
hethet desbetreffende bestuursorgaan verzocht heeft om vast te stellen, dat het niet meer tot 
handhavingg zal of mag overgaan. 

Dee eis van schriftelijkheid is voorts in de aanbevolen bepaling opgenomen uit praktische 
(bewijstechnische)) overwegingen, dezelfde welke ten grondslag liggen aan artikel 1:3, eer-
stee lid, Awb. 
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Eenn ander voordeel van de voorgestelde competentieafbakening is, dat deze voor 
dee rechter de weg vrijmaakt om de rechten en plichten van de belanghebbende 
jegenss het bestuursorgaan zoveel mogelijk ex nunc te beoordelen. 

Dezee algemene aanvullende vangnetbepaling heeft als nadeel, dat discussie kan 
ontstaann over de vraag op grond van welke bepaling de bestuursrechter competent 
is:: artikel 8:1 Awb dan wel de voorgestelde vangnetbepaling. 

Hett is echter wenselijk, dat de wetgever de competentie van de bestuurs-
rechterr zodanig uitbreidt, dat uitvoerige discussies over de kwestie of sprake is 
vann een geschil dat tot zijn competentie behoort en zo ja op grond van welke wet-
telijkee bepaling dat het geval is, zoveel mogelijk worden vermeden. 

Ditt valt te bereiken door één algemene bepaling op te nemen in plaats van 
artikell  8:1 Awb. Een en ander valt te realiseren door in plaats van dat artikel een 
gemoderniseerdd artikel 2 van de Wet beroep administratieve beschikkingen op te 
nemenn en daarin beroep open te stellen met betrekking tot: 

elkee schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan genomen uit hoofde van een 
publiekrechtelijkee bevoegdheid of specifieke publieke taak die gericht is op het nako-
men,, het wijzigen of het opheffen van een bestaande verbintenis of het scheppen 
vann een nieuwe verbintenis dan wel inhoudende de weigering tot zodanig nakomen, 
wijzigen,, opheffen of scheppen; of die strekt tot het vaststellen van een bestaande 
verbinteniss dan wel de weigering tot zodanig vaststellen. 

Dezee bepaling maakt artikel 6:2 Awb overbodig. 

Eenn uitzondering op het uitgangspunt, dat bestuursrechtelijke geschillen zoveel 
mogelijkk onder de competentie van de bestuursrechter behoren te vallen, is 
gerechtvaardigd,, als een geschil van ondergeschikt belang is. Dat is het geval als 
hett geschil in feite onderdeel uitmaakt van een meeromvattend rechtsgeschil dat 
dee rechter in een later stadium kan beoordelen. Het ligt op grond van overwegin-
genn van economische procesvoering in de rede om dan geen zelfstandig beroep 
toee te staan in dit deelgeschil. Het procesrecht erkent die uitzondering in de vorm 
vann artikel 6:3 Awb. Dit artikel bepaalt, dat een beslissing inzake de procedure ter 
voorbereidingg van een besluit niet vatbaar is voor bezwaar of beroep, tenzij deze 
beslissingg de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in 
zijnn belang treft. 

Hett toepassen van de regel 'geen belang geen actie' in dat geval impliceert dat een beoor-
delingg door de rechter van een bestuursrechtelijke verbintenis wordt uitgesteld. Uitstel van 
dezee beoordeling zou ten slotte afstel daarvan tot gevolg kunnen hebben. Uit een oogpunt 
vann rechtsbescherming lijk t daarom een terughoudende toepassing van deze bepaling in 
dee rede te liggen. Bezien vanuit de positie van rechtzoekende geldt immers in principe: 
hoee eerder duidelijkheid bestaat over de inhoud van de desbetreffende bestuursrechtelijke 
verbintenis,, des te beter dat is. 

Terr voorkoming dat men 'te gemakkelijk' procedeert, verdienen andere middelen dan het 
beperkenn van de competentie van de bestuursrechter de voorkeur. Daarbij zou kunnen 
wordenn gedacht aan het verder ontwikkelen van de mogelijkheid om een rechtzoekende in 
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dee proceskosten te veroordelen en aan case management door de bestuursrechter. In dat 
kaderr kan de in hoofdstuk 7 te bespreken comparitie een goede rol vervullen. In dat kader 
valtt ook te denken aan het verder ontwikkelen van alternatieve vormen van conflictbeslech-
tingg zoals mediation. Het toepassen daarvan zou de werkdruk op de rechter voor een deel 
kunnenn wegnemen. Hierbij kan een belangrijke taak zijn weggelegd voor rechtshulpverle-
ners.. Voorts valt te denken aan de mogelijkheid dat een bestuursorgaan dat ten onrechte 
niett bereid is gebleken om een conflict in een eerder stadium adequaat op te lossen terwijl 
dee rechtzoekende daarvoor een (heel) redelijk voorstel heeft gedaan, in alle proceskosten 
behoortt te kunnen worden veroordeeld. Het betreft mogelijkheden die nog (veel) nader 
onderzoekk en discussie zullen vergen. 

Hett invoeren van de hiervoor geformuleerde bepaling zal echter niet geheel kun-
nenn voorkomen, dat onduidelijkheid bestaat over de competentie van de 
bestuursrechter.. Er kan bijvoorbeeld een discussie ontstaan of sprake is van een 
specifiekee publieke taak of over de vraag of eiser voldoende belang heeft bij een 
actie. . 

Datt laatste heeft zich bijvoorbeeld voorgedaan inzake besluitvorming over de milieueffect-
rapportagee (mer). Soms behoeven activiteiten waarvoor een milieuvergunning nodig is, 
vanwegee de bijzondere omstandigheden van het geval (alsnog) een mer, nadat het 
bevoegdee gezag daartoe een besluit heeft genomen. Het bevoegde gezag neemt dat mer-
besluitt voorafgaande aan het besluit inzake de vergunningaanvraag. De Afdeling bestuurs-
rechtspraakk is, blijkens haar uitspraak van 29 maart 2001, van mening dat uit hoofde van 
artikell  6:3 Awb tegen dit besluit geen direct beroep openstaat. De annotator dacht daar 
echterr anders over. 5 

Artikell  3:303 BW bepaalt, dat niemand een rechtsvordering toekomt zonder voldoende 
belang.. Artikel 3:326 BW verklaart deze bepaling vervolgens ook op andere rechtsverhou-
dingen,, dus ook op bestuursrechtelijke, van toepassing voor zover de aard van die rechts-
verhoudingg zich daartegen niet verzet. Voor alle duidelijkheid verdient het aanbeveling om 
artikell  3:303 BW in Hoofdstuk 6 Awb over te nemen. 

Dee voorgestelde bepalingen - zowel de vangnetbepaling als de voorgestelde alge-
menee bepaling - maken het overbodig om een aparte wettelijke regeling op te 
nemenn met betrekking tot schadevergoedingskwesties zoals voorgesteld door 
Verheijj  en Polak. Die voorziening is alleen nodig als men de belanghebbende de 
mogelijkheidd wil geven om zich direct tot de bestuursrechter te wenden met een 
vorderingg tot schadevergoeding zonder dat hij daartoe eerst een verzoek hoeft in 
tee dienen bij het bestuursorgaan. 

10.9.33 Geen beperking van de kring van beroepsgerechtigden 

Bijj  nadere beschouwing lijk t de kring van beroepsgerechtigden niet te ruim. 
Dezee zou zelfs op bepaalde punten verruimd mogen worden. De jurisprudentie 
iss immers, vanuit oogpunt van rechtsbescherming beoordeeld, te stringent wat 

858.. ABRvS 29 maart 2001, JB 2001,150, m.n. M.G.W.M. Peeters. 
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betreftt het criterium van een afgeleid belang (zie paragraaf 4.2.2), dat dient ter 
naderee invulling van het criterium 'causaal verband'. 

Hett is wenselijk, dat rechtspersonen die opkomen voor een ideëel belang, over 
hett recht van beroep kunnen blijven beschikken. 

Zijj  kunnen immers een belangrijke functie vervullen ter realisatie van kwalitatief hoog-
waardigee besluitvorming. Het recht van beroep vormt daarbij een belangrijk pressiemid-
del.. Op misbruik van procesrecht behoort echter een sanctie te staan. Nu wordt die sanctie 
nauwelijkss toegepast. Hoe dat verder vorm zou behoren te krijgen, behoeft nader onder-
zoekk (zie paragraaf 4.5.3). 

Hett pleidooi voor behoud van het recht van beroep voor deze rechtspersonen is dus niet 
zozeerr gebaseerd op overwegingen van rechtsbescherming, maar op overwegingen van de 
behoeftee aan deskundige beïnvloeding van overheidsbesluitvorming. 

Argumentenn voor het behoud van de actio popularis en voor het behoud van het 
rechtt van beroep van bestuursorganen kan men daarentegen wel ontlenen aan de 
rechtsbeschermingfunctie. . 

Watt betreft de actio popularis vervult het communautaire recht hierbij een belangrijke rol 
(ziee paragraaf 4.5.2). Op grond daarvan kan immers een ieder aanspraak maken op toe-
gangg tot de rechter, als het gaat om het in acht nemen van minimumnormen inzake de 
milieukwaliteit,, bijvoorbeeld de luchtkwaliteit. 

Voorr bestuursorganen geldt dat zij als rechtssubject in het bestuursrecht zijn erkend en 
datt tussen hen een rechtsbetrekking kan bestaan. Van andere orde is, dat het wel wenselijk 
is,, dat bestuursorganen hun conflicten eerst langs andere wegen, bijvoorbeeld door middel 
vann alternatieve methoden van conflictbeslechting, trachten op te lossen (zie paragraaf 
4-5-4)--

Eenn voordeel van een ruime formulering van de kring van beroepsgerechtigden 
is,, dat daarmee procedures die alleen of grotendeels gaan over het belanghebben-
denbegripp - en die komen voor - zoveel mogelijk zijn te vermijden. 

Eenn belangrijk nadeel van een ruime formulering van de kring van beroepsgerechtigden 
is,, dat daarvan een aanzuigende werking kan uitgaan. Andere middelen dan die van 'het 
eenn beetje afsluiten van de toegang tot de rechter' verdienen de voorkeur om dat tegen te 
gaan.. Het behoeft stimulering dat partijen eerst andere wegen beproeven om hun conflict 
opp te lossen. Lukt dat niet en blijkt dat men misbruik van het procesrecht heeft gemaakt, 
dann behoort daarop een 'sanctie' te staan. Ook hier zij opgemerkt, dat de wijze waarop dat 
laatstee vorm behoort te krijgen, nader onderzoek behoeft (zie paragraaf 4.6). 

Voortss geldt als restrictie 'geen belang geen actie'. Daarin kan een belangrijke 
beperkingg van de toegang tot de rechter zijn gelegen (zie paragraaf 4.3). 
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10.9.410.9.4 Bevorderen van efficiënte en effectieve rechtspraak 

ZonderZonder dat daarvoor wetswijziging nodig is 

Uitt oogpunt van efficiënte en effectieve rechtspraak is het wenselijk, dat de 
bestuursrechterr aan het bestuursorgaan meer ruimte geeft om tijdens de proce-
duree de motivering van het in rechte bestreden besluit te wijzigen, zelfs als het 
omm een andere weigeringsgrond gaat. 

Daarr staat tegenover dat de rechter het trechtermodel slechts in beperkte mate 
behoortt toe te passen. Daartoe is hij gehouden op grond van de eis van een fair 
traill  en de rechtsbeschermingfunctie. Aan de rechtsbeschermingfunctie behoort 
hierr mijns inziens voorrang te worden gegeven boven het bevorderen van de effi-
ciëntiee van rechtspraak (zie paragraaf 7.5.4). 

Wenselijkk is voorts, dat de rechter vaker dan nu een besluit 'ex nunc' toetst. Wan-
neerr hij dat doet, behoort afhankelijk te zijn van het type besluit. 

Artikell  8:72 Awb gaat nu nog uit van het principe, dat als het beroep gegrond is, 
dee rechter het in rechte bestreden besluit vernietigt. In aanvulling daarop kan hij 
dann eventueel aanvullende uitspraken doen, zoals het in de zaak voorzien of het 
uitsprekenn van een gebod (vijfde lid). Het voorgestelde nieuwe artikel 8:1 Awb, 
datt uitgaat van de bestuursrechtelijke verbintenis, leidt ertoe, dat artikel 8:72 Awb 
watt betreft de noodzaak dat de rechter het in rechte bestreden besluit vernietigt, 
ingevall  het beroep gegrond is, aanpassing behoeft. Die vernietiging zal immers 
veelall  niet aan de orde zijn, namelijk in die gevallen dat het geschil betrekking 
heeftt op het vaststellen van een bestaande verbintenis. Dan kan de rechter vol-
staann met een declaratoire uitspraak, eventueel aangevuld met het toekennen van 
eenn schadevergoeding.59 De voormelde verplichting tot vernietigen behoort 
omgezett te worden tot een discretionaire bevoegdheid. 

Opp grond van het nieuwe artikel 8:1 Awb kan een belanghebbende bijvoorbeeld beroep 
instellenn tegen de schriftelijke weigering van een toezichthouder om een genomen mon-
sterr terug te geven. De toezichthouder is daartoe in beginsel verplicht op grond van artikel 
5:18,, vijfde lid, Awb. Die beslissingg levert geen rechtshandeling op en is niet verbintenis-
scheppend.. De verbintenis bestaat reeds op grond van dat wettelijk voorschrift. Ook daar-
voorr geldt dat als deze onrechtmatig blijkt, een vernietiging daarvan een geconstrueerd 
karakterr heeft. De rechter moet dan zonder meer het toezichthoudende bestuursorgaan uit 
hoofdee van artikel 8:72, vijfde lid, Awb een termijn kunnen stellen waarbinnen het dat 
monsterr alsnog dient terug te geven. 

Inn paragraaf 3.4.2 is het kwestie aan de orde gesteld, dat als het bestuursorgaan in 
gevall  van een zogeheten fictieve weigering tijdens de procedure alsnog argumen-
tenn aanvoert, de Afdeling bestuursrechtspraak heden niet bereid is om die moti-

859.. Vgl. Tak (1990), p. 136. 
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veringg in haar beoordeling te betrekken. Uit oogpunt van efficiënte en effectieve 
rechtspraakk is deze benadering van de bestuursrechter uitermate onbevredigend. 

Eenn aanpassing van de Awb is in voorbereiding om de huidige formalisti-
schee toepassing van artikel 6:2 Awb tegen te gaan. Het voorgestelde nieuwe 
artikell  8:1 Awb maakt echter in samenhang met de voorgestelde aanpassing van 
artikell  8:72 Awb deze wetswijziging overbodig. Met het invoeren van het nieuwe 
artikell  8:1 Awb kan de wetgever artikel 6:2 Awb immers schrappen. 

Bovendienn is in dit verband van belang, dat het de bedoeling is, dat de rechter de bevoegd-
heidd krijgt om in de zaak te voorzien of aan het bestuursorgaan een gebod op te leggen 
zonderr dat nodig is dat hij eerst een besluit heeft vernietigd. 

Efficiëntiee van rechtspraak kan de rechter ook bevorderen door in geval van een 
rechtsgeschill  over overheidsaansprakelijkheid de leer van de formele rechts-
krachtt los te laten. 

Effectievee rechtspraak kan de rechter, ten slotte, bevorderen door het toepassen 
vann de zogeheten bestuurlijke lus: daarbij nodigt de rechter het bestuursorgaan 
gedurendee de procedure uit om fouten in de besluitvorming te herstellen of om 
naderee beleidsbeslissingen te nemen. Verscheidene opties dienen zich aan. 

Dee bestuursrechter voorziet heden relatief weinig in de zaak. Uit oogpunt 
vann definitieve conflictbeslechting verdient het aanbeveling dat hij dat vaker gaat 
doenn (zie paragraaf 8.2). In de eerste plaats behoort hij dat zoveel mogelijk te 
doenn als een rechtsgeschil gaat over een gebonden bevoegdheid. Hij dient dan 
zoveell  mogelijk een vernietiging op formele gronden te vermijden. Ingeval het 
definitieff  beslechten van het rechtsgeschil in eerste instantie niet mogelijk lijkt , 
omdatt het bestuursorgaan de relevante feiten niet zorgvuldig heeft onderzocht of 
zijnn besluit niet draagkrachtig heeft gemotiveerd, behoort de rechter zoveel 
mogelijkk de inlichtingencomparitie in te zetten om het bestuursorgaan in de 
gelegenheidd te stellen deze gebreken alsnog te herstellen. 

Hett kan zijn dat aan het bestuursorgaan, ingeval de rechter het in rechte 
bestredenn besluit onrechtmatig oordeelt, nog discretionaire bevoegdheid toekomt 
mett betrekking tot het opnieuw te nemen besluit. Ook dan zou de rechter vaker 
inn de zaak kunnen voorzien dan hij nu doet (zie paragraaf 8.3). Daarvoor is voor-
waardee dat hij op een of andere manier tijdens de procedure van het bestuursor-
gaann kan verlangen, dat het zijn beleidsvrijheid beperkt (zelfbinding) door 
beleidskeuzenn expliciet te maken en uit te werken (zie paragraaf 5.4). Dit vergt 
eenn meer actieve opstelling van de rechter. Hij beschikt over een aantal instru-
mentenn die hij daarvoor kan inzetten: de comparitie van partijen die tijdens de 
proceduree kan plaatsvinden (zie paragraaf 7.4) en zijn bevoegdheid ex artikel 
8:266 Awb (zie paragraaf 7.3). 

Eenn nadeel daarvan is dat dit veelal (op korte termijn) tot een extra werkdruk van de toch al 
onderbezettee rechter leidt. 

860.. Zie Govaers (2001). 
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Inn geval van (nog resterende) beleidsvrijheid kan de rechter het bestuursorgaan 
ookk in de gelegenheid stellen om zijn in rechte bestreden besluit te wijzigen of in 
tee trekken (artikelen 6:18 en 6:19 Awb). Daartoe kan hij het bestuursorgaan uit-
nodigenn tijdens een comparitie. Deze optie zal de voorkeur hebben van degenen 
diee strikt zijn in de staatsrechtelijke leer van een scheiding van machten: de rech-
terr behoort niet te doen wat eigenlijk de taak is van het bestuursorgaan. Uit oog-
puntt van efficiënte en effectieve rechtspraak is bezwaarlijk dat artikel 6:19 Awb 
hedenn geen toepassing vindt ingeval het nieuwe besluit gebaseerd is op essentiële 
nova.. De rechter zou beide artikelen minder restrictief behoren te interpreteren 
dann hij nu doet. 

Dee bestuurlijke lus mag echter alleen toepassing vinden als belanghebbenden 
daardoorr niet in hun processuele belangen worden geschaad. Gelet op het verde-
digingsbeginsell  dient de bestuursrechter hen zonodig op basis van artikel 8:26 
Awbb uit te nodigen om aan de procedure deel te nemen als partij. 

AanbevolenAanbevolen wetswijzigingen 

Dee bestuursrechter is bij het bewandelen van de hiervoor beschreven wegen ter 
realisatiee van definitieve conflictbeslechting nog in hoge mate afhankelijk van de 
medewerkingg van het bestuursorgaan. Zolang die afhankelijkheid aanwezig is, 
valtt in ieder geval niet te verwachten dat hij vaker dan heden de comparitie inzet 
omm de hiervoor beschreven bestuurlijke lus te realiseren. 

Wenselijkk is dat de positie van de rechter op dit punt wordt versterkt. Hij 
behoortt de bevoegdheid te krijgen om bij een tussenuitspraak reeds van zijn oor-
deell  blijk te geven. Nog belangrijker dan dit is, dat hij bij die tussenuitspraak het 
bestuursorgaann een opdracht moet kunnen geven tot het inbrengen van meer 
informatiee in de procedure, zo nodig onder het opleggen van een dwangsom (zie 
paragraaff  8.3.3). 

Vervolgenss is wenselijk, dat de rechter de bevoegdheid krijgt om in de zaak te 
voorzienn en het bestuursorgaan een opdracht te geven om een handeling te ver-
richten,richten, zonder dat het nodig is dat hij eerst een besluit vernietigt. Daartoe zal 
artikell  8:72 Awb aangepast moeten worden. 

Inn geval van een beroep tegen een bestuurlijk oordeel valt bijvoorbeeld geen besluit te ver-
nietigen.. Wenselijk is dat de rechter dan in de zaak kan voorzien door in de plaats van het 
bestuursorgaann vast te stellen welke verplichting op het orgaan rust jegens eiser. 

70.9.55 De bijdrage van rechtspraak aan conflictoplossing 

Dee rechter zou meer kunnen bijdragen aan conflictoplossing door tijdens de pro-
ceduree partijen in de gelegenheid te stellen elders een mediation te beproeven of 
eenn arbitrage aan te gaan met betrekking tot een bepaald deel van hun rechtsge-
schil.. Verwijzing (op vrijwillig e basis) naar een mediator vindt heden reeds plaats 
opp experimentele basis (zie paragraaf 9.8), vaak met succes. 
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Aann arbitrage in het bestuursrecht kleeft overigens een aantal haken en ogen. Een arbitraal 
vonniss bindt geen derden. In geval van conflicten waarbij ook derde-belanghebbenden 
betrokkenn zijn, kan een arbitraal vonnis daarom geen volledige zekerheid bieden, als niet 
allee belanghebbenden daarbij partij zijn. Een ander knelpunt is, dat bij arbitrage partijen 
inn feite de uitoefening van hun eigen bevoegdheid overlaten aan arbiters. Wat betreft het 
bestuursorgaann lijk t op dit punt een spanningsveld te bestaan met het legaliteitsbeginsel. 
Opp grond daarvan mag een 'persoorf een publiekrechtelijke bevoegdheid slechts uitoefe-
nenn bij of krachtens de wet. Dit beginsel brengt met zich mee, dat een bestuursorgaan een 
hemm toekomende publiekrechtelijke bevoegdheid slechts mag overdragen als daarvoor een 
grondslagg in de wet valt aan te wijzen. Anders gezegd, delegatie van een publiekrechtelijke 
bevoegdheidd is slechts mogelijk voor zover de wet dat toestaat. In geval van arbitrage zou 
diee grondslag gevonden kunnen worden in artikel 1020, eerste lid, Rv. Daarin is omschre-
venn in welke gevallen arbitrage is toegestaan. Uit de tekst van de wet valt af te leiden dat de 
toepassingg daarvan niet beperkt is tot vermogensrechtelijke conflicten. De wetgever heeft 
blijkenss de wetsgeschiedenis zelfs welbewust de mogelijkheid van een ontwikkeling van 
arbitragee in bestuursrechtelijke geschillen opengelaten.861 Voorts is in dit verband van 
belang,, dat arbiters slechts bevoegd zijn om een geschil op basis van rechtsnormen te 
beslechten.. Zij doen in feite in zoverre niet iets anders dan de rechter. Dat is ook het geval 
alss zij beslissen op grond van de redelijkheid en billijkheid. Tussen arbitrage op basis van 
rechtsnormenn en arbitrage op basis van de norm redelijkheid en billijkheid bestaan 
quaa toetsing geen duidelijk aanwijsbare verschillen. 3 Arbiters zijn in beide gevallen niet 
bevoegdd om een beleidsmatige afweging te maken. 

Eenn conflict komt pas in een vergevorderd stadium bij de rechter terecht. Gelet 
daaropp lijk t vooral voor bestuurders, ambtenaren, advocaten en andere rechts-
hulpverlenerss een taak weggelegd om na te gaan of er ook nog andere wegen 
openstaann om in plaats van of ter aanvulling op rechtspraak conflicten op te 
lossen. . 

861. . 
862. . 
863. . 

Kamerstukkenn II, 1993 -1984,18 464, nr. 3, p. 5. 
Ziee voor de toetsingsmaatstaven artikel 1054 Rv. 
Silleviss Smitt (2000), p. 104 en 105; De Waard (1987), p. 53. 


