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111 Samenvatting 

INLEIDING G 

Bestuursrechtspraakk voorziet niet altijd in de behoefte van de rechtzoekende aan 
eenn snelle, efficiënte en definitieve conflictbeslechting. Dit is aan de hand van 
verscheidenee voorbeelden geïllustreerd in paragraaf 1.1.2. De praktijk blijkt deels 
niett in overeenstemming te zijn met de functies van rechtspraak die de wetgever 
voorr ogen had bij het invoeren van een fundamentele herziening van het 
bestuursprocesrechtt per 1 januari 1994: het bieden van rechtsbescherming aan 
belanghebbendenn (zie paragraaf 1.2) en als afgeleide daarvan, zo mogelijk, het 
definitieff  beslechten van bestuursrechtelijke conflicten {zie paragraaf 1.1.1). Met 
hett oog op die functies heeft de wetgever verscheidene nieuwe wettelijke 
bevoegdhedenn in de Awb opgenomen. De analyse in dit boek dient om na te gaan 
hoee de rechter deze bevoegdheden beter kan inzetten ten behoeve van efficiënte 
enn effectieve rechtspraak en of op dat punt de wet aanpassing behoeft. Uitgangs-
puntt daarbij is dat de rechter uit oogpunt van de voormelde functies zo veel 
mogelijkk ex nunc behoort vast te stellen welke rechten en plichten de belangheb-
bendee jegens het bestuursorgaan heeft (anders gezegd, welke verbintenis russen 
henn geldt). 

Efficiëntee en effectieve conflictbeslechting zou echter, als men deze te ver door-
voert,, ten koste kunnen gaan van de rechtsstatelijke positie van de rechter. In dit 
boekk is gezocht naar een evenwicht op dat punt. Hoe ver de rechter bij het opvoe-
renn van de effectiviteit en efficiëntie mag gaan, wordt bepaald door het algemene 
toetsingskaderr dat is omschreven in paragraaf 1.4. Essentieel zijn onder andere 
zijnn onpartijdigheid, het feit dat hij slechts op basis van rechtsnormen bindend 
eenn conflict mag beslechten en het verdedigingsbeginsel. 

HETT OBJECT VAN HET GESCHIL 

Eénn van de knelpunten blijkt te zijn, dat de omschrijving van de competentie van 
dee bestuursrechter goed beschouwd niet aansluit bij het doel om de beslechting 
vann alle bestuursrechtelijke geschillen door de bestuursrechter te laten plaatsvin-
den.. In de huidige wettelijke regeling bepaalt artikel 8:1 Awb, dat een belangheb-
bendee in beroep kan gaan bij de rechtbank van een besluit. 

Inn hoofdstuk 2 komt aan de orde, dat de afbakening van de competentie 
zodanigg behoort te zijn dat daaronder in principe elk bestuursrechtelijk geschil 
valt,, waarvan sprake is als de belanghebbende meent recht te hebben op een 
bepaaldd nalaten of handelen van het desbetreffende bestuursorgaan, maar dat 
orgaann daartoe niet overgaat. Dat nalaten of handelen bestaat uit het verrichten 
vann een rechtshandeling of een feitelijke handeling. Een bestuursrechtelijk 
geschill  gaat per definitie over hoe een bestuursorgaan een hem toekomende 
publiekrechtelijkee bevoegdheid of specifieke publiekrechtelijke taak dient uit te 



2922 BESTUURSRECHTSPRAAK 

oefenen.. Publiekrechtelijke bevoegdheden zijn te onderscheiden in primaire en 
daaruitt af te leiden secundaire bevoegdheden. 

Hoofdstukk 2 behandelt vervolgens, dat de bestuursrechter - niet zelden met 
gewrongenn redeneringen - de meeste bestuursrechtelijke geschillen onder zijn 
competentiee heeft gebracht door een zeer extensieve interpretatie van het besluit-
begrip.. Nadeel daarvan is dat het besluitbegrip daardoor in feite is uitgehold. 
Bovendienn heeft die exercitie er niet toe kunnen leiden, dat alle bestuursrechte-
lijk ee geschillen onder zijn competentie vallen. Een aantal bestuursrechtelijke con-
flictenn die zich vooral afspelen op het terrein van de overheidsaansprakelijkheid 
enn de bestuursrechtelijke handhaving vallen daar nog buiten. 

Hett is wenselijk dat artikel 8:1 Awb wordt aangepast, zodanig dat in principe elk 
bestuursrechtelijkk conflict onder de competentie van de bestuursrechter valt. 
Daartoee wordt in hoofdstuk 10 een voorstel gedaan, waarbij aansluiting is gezocht 
bijj  het begrip rechtsbetrekking dat de Awb-wetgever tot uitgangspunt heeft geno-
men.. Alleen voor zover men onder dat begrip een bestuursrechtelijke verbintenis 
verstaat,, blijkt dat een werkbaar criterium te zijn. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht 
vann de verschillende bestuursrechtelijke verbintenissen. De in hoofdstuk 10 
opgenomenn aanbeveling strekt ertoe om 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. 

Omdatt de competentieafbakening volgens deze bepaling is gebaseerd op het 
begripp verbintenis, omvat deze ook het bestuurlijk oordeel, inclusief het zuiver 
schadebesluitt en de in hoofdstuk 2 genoemde gevallen die heden buiten de com-
petentiee vallen. 

Dee aanbevolen herformulering van de competentie heeft consequenties voor de 
effectiviteitt van de uitspraken van de rechter. Deze leidt ertoe, dat rechtspraak 
minderr gericht is op de beoordeling of het bestuursorgaan naar het verleden 
bezienn een rechtmatig besluit heeft genomen. Daardoor komt meer centraal te 
staann dat het vooral de taak van de rechter is om ex nunc te beoordelen wat de 
rechtenn en plichten van partijen jegens elkaar zijn. 

Hett object van het door de rechter te beoordelen geschil wordt behalve door het 
besluitbegripp ook bepaald door het petitum van eiser (tegen welke onderdelen 
vann het besluit hij beroep heeft ingesteld) en zijn grieven. In hoofdstuk 3 wordt 
nagegaann hoe strikt de rechter vasthoudt aan deze grieven. Het toepassen van een 
grievenstelsell  is op grond van het autonomiebeginsel gerechtvaardigd, maar dat 
stelsell  behoort wel soepel te worden gehanteerd. Voorts komt in dat hoofdstuk 
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aann de orde, dat een procedure nimmer tot een reformatio in peius in eigenlijke 
zinn mag leiden. 

Eénn van de vernieuwingen in het bestuursprocesrecht is de introductie van de 
regell  dat als een bestuursorgaan tijdens de procedure zijn in rechte bestreden 
besluitt intrekt of wijzigt, de rechter het nieuwe besluit eveneens in zijn beoorde-
lingg moet betrekken (artikelen 6:18 en 6:19 Awb). Het gaat om een verplichting. 
Inn de jurisprudentie is daarvoor wel als voorwaarde gesteld, dat het eerste en het 
tweedee besluit betrekking hebben op één feitencomplex en dezelfde publiekrech-
telijkee grondslag hebben. De jurisprudentie is op dit punt vanuit het perspectief 
vann de effectiviteit en de efficiëntie gezien te streng. Dat is zeer zeker het geval als 
menn bedenkt dat in de rechtspraak de beoordeling ex nunc van de vraag welke 
verbinteniss tussen partijen bestaat, centraal behoort te staan. 

Voortss blijkt dat de rechter op grond van deze bepalingen niet een essen-
tiëlee wijziging van de motivering van het in rechte bestreden besluit in zijn beoor-
delingg mee mag nemen, als deze plaatsvindt gedurende de procedure. Dit zou 
well  mogelijk behoren te zijn, overigens zonder dat dit ten koste gaat van het recht 
vann belanghebbenden om hun belangen te verdedigen {verdedigingsbeginsel). 

KRINGG VAN BEROEPSGERECHTIGDEN 

Off  bestuursrechtspraak goed is afgestemd op haar functie hangt mede af van wie 
inn beroep mag gaan. Deze kwestie komt aan de orde in hoofdstuk 4. Vanuit de 
politieke/bestuurlijkee hoek en in de wetenschappelijke literatuur is wel betoogd, 
datt de kring van beroepsgerechtigden te ruim is (zie paragraaf 4.1.3). Het feit dat 
personenn in beroep kunnen gaan, ook al hebben hun belangen geen bescher-
mingg gevonden in het toepasselijk recht (geen Schutznorm), heeft kritiek ont-
moet.. Ook de zogeheten actio popularis is bestreden. 

Eenn nadere analyse leert echter dat de kring van beroepsgerechtigden niet 
tee ruim is. Deze zou zelfs op bepaalde punten verruimd mogen worden. Zo is de 
jurisprudentiee wat betreft het criterium van een afgeleid belang te stringent. Ook 
dee actio popularis behoort gehandhaafd te blijven voor de rechtsgebieden waar 
dezee nu al voorkomt (zie paragraaf 4.5). 

DEE BEOORDELING DOOR DE RECHTER 

Hoofdstukk 5 gaat nader in op de bevinding, dat de rechter bij de beoordeling van 
hett geschil zich soms zeer formalistisch opstelt, wat zich met name manifesteert 
inn relatie tot het toepassen van artikel 6:2 Awb. Dit is opmerkelijk omdat deze 
bepalingg de rechter, mede gelet op de wetsgeschiedenis, voldoende ruimte lijk t te 
biedenn om een geschil materieel te duiden en vervolgens definitief te beslechten. 
Wenselijkk is dat de rechter deze formalistische benadering loslaat. Hoofdstuk 8 
bevatt daartoe voorstellen die in overeenstemming zijn met de staatsrechtelijke 
positiee van de rechter. 
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Voortss komt in hoofdstuk 5 aan bod dat de rechter een besluit inhoudelijk veelal 
marginaall  toetst. Die marginale toetsing vindt plaats ingeval aan het bestuursor-
gaann discretionaire bevoegdheid toekomt met betrekking tot het in rechte bestre-
denn besluit. Die terughoudende benadering lijk t gerechtvaardigd vanwege de 
positiee van de rechter in het staatsbestel. Een belangrijk nadeel van deze terug-
houdendee toetsing is echter, dat de rechter daardoor vaak niet tot de kern van het 
geschill  kan doordringen (althans niet naar de beleving van belanghebbenden) en 
datt de rechter het rechtsgeschil niet definitief kan beslechten. 

Hett is wenselijk, dat naar wegen wordt gezocht waarbij een definitieve conflictbe-
slechtingg wordt bevorderd zonder dat de staatsrechtelijke positie van de rechter 
daarbijj  in het geding komt. 

DEE BEVOEGDHEDEN VAN DE RECHTER IN HET KADER VAN DEFINITIEVE 
COO N FLICTBESLECHTINC 

InIn de hoofdstukken 6 en 7 wordt met het oog op de bevoegdheden van de rechter 
eenn omschrijving gegeven van de instrumenten die hij heeft om een definitieve 
conflictbeslechtingg te bereiken. Hoofdstuk 6 gaat in op de uitspraken die de rech-
terr kan geven en hoofdstuk 7 omschrijft de middelen die hij heeft om het proces 
actieff  te sturen. In de hoofdstukken 8 en 9 wordt vervolgens nagegaan hoe de 
rechterr (enkele van) deze instrumenten kan inzetten om vaker dan heden tot een 
definitievee beslechting van conflicten te komen. 

Watt betreft de uitspraken van de rechter is van belang, dat als het beroep van eiser 
gegrondd is, de rechter in principe het in rechte bestreden besluit vernietigt. Hij 
beoordeeltt daarbij het besluit ex tune. Een ex tunctoetsing verdraagt zich echter 
slechtt met het uitgangspunt van effectieve rechtspraak. 

Weliswaarr komt (veelal) een ex nunctoetsing voor, als de rechter de rechts-
gevolgenn van het in rechte bestreden besluit in stand laat of in de zaak voorziet, 
maarr het gaat dan slechts om uitspraken die de rechter doet in aanvulling op een 
vernietiging.. Het blijkt bovendien dat de rechter de bevoegdheden tot het geven 
vann deze twee aanvullende dicta terughoudend toepast. Vanuit zijn staatsrechte-
lijk ee positie gezien is dat zeer goed verklaarbaar, vanuit oogpunt van efficiënte en 
effectievee rechtspraak is dat echter minder wenselijk. Wenselijk is dat de inrich-
tingg van de rechtspraak op dit punt wordt aangepast. 

Inn hoofdstuk 8 wordt bekeken hoe de rechter met toepassing van enkele van de in 
hoofdstukk 7 omschreven instrumenten vaker dan heden een rechtsbetrekking 
tussenn een belanghebbende en een bestuursorgaan zoveel mogelijk definitief (ex 
nunc)) vast kan stellen zonder daarbij te veel op de stoel van het bestuursorgaan te 
gaann zitten. Hij kan dat doen door tijdens het proces het bestuursorgaan zonodig 
opdrachtt te geven om nader onderzoek te doen naar de relevante feiten of om 
naderee beleidskeuzen te maken. Het bestuursorgaan kan dan ook een nieuw 
besluitt nemen, dat de rechter op grond van artikel 6:19 Awb in zijn beoordeling 
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meeneemt.. Met het oog op effectieve rechtspraak is het wenselijk, dat de toepas-
singsmogelijkhedenn van artikel 6:19 Awb worden verruimd (zie hierboven). 

Indienn de omvang van het aantal keuzemogelijkheden die het bestuursorgaan in 
hett kader van een discretionaire bevoegdheid heeft, gedurende de procesvoering 
naderr zou worden teruggebracht, wordt de rechter daardoor beter in staat gesteld 
omm rechtsgeschillen definitief te beslechten. Gelet op de staatsrechtelijke verhou-
dingenn kan echter alleen het bestuursorgaan zelf de hem toekomende 'vrijheid' 
beperken.. Waar het om gaat, is dat de rechter zich niet inhoudelijk mengt in poli-
tiekee en beleidsmatige keuzen die bestuursorganen mogen en dienen te maken. 
Well  is het uit staatsrechtelijk oogpunt aanvaardbaar, dat de rechter het bestuurs-
orgaann de opdracht geeft om die keuzen te maken. Daartoe kan de rechter bij-
voorbeeldd de in hoofdstuk 7 beschreven comparitie inzetten. Deze kan hij 
inzettenn ten behoeve van het inwinnen van informatie, om de mogelijkheden 
voorr een compromis tussen partijen te exploreren en om het proces te structure-
ren.. De comparitie wordt nu nog in zeer bescheiden mate ingezet. Voorts is het 
wenselijk,, dat de rechter met het oog daarop de bevoegdheid krijgt om bij tussen-
uitspraakk bindend opdracht te geven aan het bestuursorgaan. 

Gelett op de positie van derde-belanghebbenden zal de rechter vanwege het 
verdedigingsbeginsell  dan veelal verplicht zijn om hun op grond van artikel 8:26 
Awbb uit te nodigen om als partij aan het proces deel te nemen, indien zij dat nog 
niett doen. 

OVERIGEE INSTRUMENTEN O M HET PROCES TE STUREN 

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 
nieuwee grieven mag komen (zie paragraaf 7.5). In de rechtspraak valt een tendens 
tee bespeuren, dat de rechter ten aanzien daarvan weinig toeschietelijk is en het 
zogehetenn trechtermodel toepast. Dat is gelet op de rechtsbeschermingfunctie en 
dee eis van een fair trial bepaald niet altijd gelegitimeerd. Dat is het alleen voor 
zoverr een belanghebbende in de loop van de procedure onderdelen van een 
besluitt aanvecht die hij daarvoor nog niet had aangevochten, terwijl hij dat rede-
lijkerwij ss wel had kunnen doen. 

Hoofdstukk 7 behandelt voorts, dat men het ambtshalve toetsen dient te onder-
scheidenn van het ambtshalve aanvullen van de rechtsgronden ten aanzien van de 
doorr eiser aangevoerde grieven. Het is mogelijk dat grieven (uitsluitend) feitelijk 
vann aard zijn. De rechter kan dan ten aanzien daarvan de rechtsgronden in prin-
cipee altijd ambtshalve aanvullen. Die bevoegdheid is veel ruimer dan die tot het 
ambtshalvee toetsen. De rechter toetst in principe alleen een besluit ambtshalve 
ingevall  het een aangelegenheid van openbare orde betreft. De strekking van het 
vann toepassing zijnde recht is bepalend of daarvan sprake is. Bij deze toetsing 
treedtt hij buiten de grieven van eiser. Dit mag hij, met uitzondering van de ont-
vankelijkheidskwesties,, alleen doen voor zover dat niet tot een reformatio in 
peiuss leidt. 
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DEE MOGELIJKHEDEN OM EEN CONFLICT DAADWERKELIJK IN RECHTSPRAAK 

OPP TE LOSSEN 

Eenn rechtzoekende heeft veelal behoefte aan een rechterlijke uitspraak die daad-
werkelijkk zijn conflict met het bestuursorgaan oplost. In de wetenschappelijke 
literatuurr treft men de opvatting aan, dat het conflictoplossend vermogen van de 
bestuursrechtspraakk valt te vergroten door aspecten van mediation - althans de 
daarbijj  te hanteren communicatietechnieken - in rechtspraak te integreren (zie 
paragraaff  9.1). Dit is echter slechts ten dele het geval. Die integratie kan welis-
waarr bijdragen aan een meer efficiënte en effectieve rechtsbescherming. Maar 
datt is echter wat anders dan het daadwerkelijk oplossen van een conflict. Een con-
flictt houdt immers vaak meer en (grotendeels) iets anders in dan een rechtsge-
schil.. Gelet op zijn staatsrechtelijke positie dient de rechter zich echter te 
beperkenn tot de beoordeling van rechtsgeschillen. Zo bezien is de rechter maar tot 
opp zekere hoogte conflictbeslechter. Naar zijn aard hoort mediation buiten de 
rechterlijkee procedure te blijven. Rechtspraak en mediation zijn immers twee te 
onderscheidenn methoden van het oplossen dan wel beslechten van conflicten, 
waaraann zeer uiteenlopende principes en beginselen ten grondslag liggen. 

TENN SLOTTE 

Inn hoofdstuk 10 doe ik op basis van een omvangrijkere samenvatting dan deze 
eenn aantal aanbevelingen die zowel tot de wetgever als tot de rechter zijn gericht. 
Zonderr hier volledig te willen zijn, noem ik het voorstel voor een nieuwe bepaling 
terr afbakening van de competentie van de bestuursrechter en het voorstel voor 
ruimeree toepassingsmogelijkheden met betrekking tot de artikelen 6:18 en 6:19 
Awb.. De aanbevelingen zien vervolgens onder andere op de uitspraken die de 
rechterr kan doen. Hij zou onder omstandigheden een verbintenis tussen partijen 
moetenn kunnen vaststellen, waarbij eiser in het gelijk wordt gesteld zonder dat 
sprakee is van een vernietiging van een besluit. Daarbij zou een gebod of een ver-
bodd kunnen worden opgelegd in combinatie met een dwangsom. Daarnaast 
wordtt ingegaan op de mogelijkheden die het toepassen van de zogeheten 
'bestuurlijkee lus' biedt. 


