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3 Algemene beschouwingen over de procedures 

van bezwaar en beroep

3.1 Inleiding

In hoofdstuk 2.7 is het juridisch kader waarbinnen NWO haar subsidieprocedu-
res uitvoert aan de orde gesteld. Daarbij werd onderscheiden tussen de toepas-
selijke wettelijke regelgeving van de Awb en de eigen NWO-regelgeving. Aan het 
slot van het vorig hoofdstuk werd erop gewezen dat NWO zich voor wat betreft de 
inrichting van haar bezwaar- en beroepsprocedure, afgezien van het besluit ‘Com-
missie beroep- en bezwaarschriften NWO’, feitelijk geheel verlaat op het wettelijk 
bestuursprocesrecht zoals gegeven in de Awb. Dat maakt het de moeite waard om 
de opzet en inrichting van de Awb te bespreken (zie 3.2). De Awb kent namelijk 
een driefasenmodel, waarbij de bezwaar- en beroepsprocedures die onderwerp 
van onderhavige studie uitmaken, de tweede fase van dit model vormen. Aldus 
wordt de positie van de bezwaar- en beroepsprocedures binnen het bestuurspro-
cesrecht gemarkeerd en verduidelijkt. Vervolgens zal nader worden ingegaan op 
het karakter van deze procedures (zie voor bezwaar en beroep respectievelijk 3.3 
en 3.4). Door op een later moment in deze studie de onderzoeksbevindingen te 
vergelijken met de inhoud van de paragrafen 3.2 t/m 3.4, zal inzicht verkregen 
kunnen worden in de mate waarin de praktische gang van zaken met betrekking 
tot de NWO bezwaar- en beroepsprocedures aansluit bij de Awb-regelgeving zoals 
beoogd door de wetgever en vice versa. Omdat een uitputtende algemene ver-
handeling van het instrument van bezwaar en beroep buiten de doelstelling van 
deze studie valt, terwijl hierover al veel geschreven is1, beperkt dit hoofdstuk zich 
daarnaast tot een nadere bespreking van enige belangrijke aspecten van bezwaar 
en (administratief) beroep die m.i. om een wat nadere uitdieping vragen voor 
een goed begrip van de studiebevindingen en de daaruit – in het licht van de 

1 Zie met name Koenraad & Sanders 2006, Besluiten op bezwaar; Schreuder-Vlasblom 2006, 
Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure; de door het Ministerie van Justitie uitgegeven 
Handreiking Bezwaarschriftprocedure Algemene wet bestuurswet 2004; Bangma & Valkenburg 2001, 
Dossier Bezwaar en administratief beroep; De Samsom-klappers Algemene wet bestuursrecht, en Van 
Buuren & Borman 2007, Algemene wet bestuursrecht. Tekst en commentaar.
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Awb-regelgeving – te trekken conclusies. Die belangrijke aspecten zijn vervat in 
de volgende capita selecta: het horen (3.5), beslissen ex tunc versus ex nunc (3.6), 
inschakeling van adviseurs en deskundigen (3.7), en afwijking van ingebrachte 
adviezen (3.8).

3.2 De opzet en inrichting van de Awb

3.2.1 De ingrediënten voor de opzet van de Awb

Bij de opzet van de Awb zijn het fair trial beginsel van artikel 6, eerste lid, van 
het EVRM, en de opdracht neergelegd in artikel 112, tweede lid, van de Grondwet 
belangrijke uitgangspunten geweest. Artikel 6, eerste lid, EVRM stelt: 

‘Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een 
redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld, 
en dat in het openbaar uitspraak doet.’, 

en artikel 112, tweede lid, Grondwet stelt: 

‘De wet kan de berechting van geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn 
ontstaan, opdragen hetzij aan de rechterlijke macht, hetzij aan gerechten die niet tot de 
rechterlijke macht behoren. De wet regelt de wijze van behandeling en de gevolgen van 
de beslissingen.’ 

Op grond van de leer van de ‘checks and balances’ werd rechtspraak in twee 
instanties wenselijk geacht. Daarnaast is artikel 115 van de Grondwet relevant 
geweest. Dit artikel stelt dat ten aanzien van de in artikel 112, tweede lid, van de 
Grondwet bedoelde geschillen administratief beroep kan worden opengesteld.

Het beginsel van fair trial als neergelegd in artikel 6, eerste lid, EVRM maakt 
het wenselijk dat aan de rechtspraak een bestuurlijke heroverweging voorafgaat, 
waarbij naar een oplossing van het geschil wordt gezocht. De rechtszekerheid is 
gediend met wettelijke bezwaar- en beroepstermijnen alsook met niet schorsende 
werking van het primaire besluit (waarop hieronder nader zal worden ingegaan); 
de rechtsbescherming met wettelijke beslistermijnen. Het toegankelijkheids-
beginsel dat artikel 6 laat zien, stelt beperkingen aan de hoogte van de griffie-
rechten. Het heeft verder geleid tot de doorzendplicht van artikel 2:3 Awb, de 
verplichting van het bestuursorgaan neergelegd in de artikelen 3:45 en 6:23 Awb 
om de zogenaamde bezwaar- of beroepsclausule onder het genomen besluit te 
plaatsen, de verschoonbare termijnoverschrijding van artikel 6:11 Awb, en de keu-
zemogelijkheid voor de belanghebbende burger om zijn zaak al dan niet zelf te 



47

3 Algemene beschouwingen over de procedures van bezwaar en beroep

voeren. Het toegankelijkheidsbeginsel impliceert ook dat die burger – waar nodig 
– rechtsbijstand kan verkrijgen, wanneer zijn zaak voor de rechter dient. Uit deze 
opsomming van regels die toepassing geven aan het toegankelijkheidsbeginsel 
blijkt het belang dat de wetgever hecht aan dit beginsel, dat onverbrekelijk samen-
hangt met de rechtsbescherming van burgers. In de Memorie van Toelichting2 bij 
het ontwerp van Wet Algemene wet bestuursrecht3 is het toegankelijkheidsbegin-
sel – zijnde de eerbiediging van het recht op toegang tot de rechter – aan de orde 
gesteld in het kader van de bespreking van de verschoonbare termijnoverschrij-
ding. Volgens de Memorie van Toelichting vloeit de verschoonbare termijnover-
schrijding voort uit een uitspraak van de Hoge Raad van 22 juni 1988, NJ. 1988, 
955 m.n. Het betreft een zaak waarin een belanghebbende zich erop beroept dat 
hij een beschikking van de belastinginspecteur niet heeft ontvangen. In bezwaar 
en bij het Hof vindt deze belanghebbende geen gehoor voor dit beroep. De Hoge 
Raad stelt echter vast dat de onjuistheid van de stelling van belanghebbende niet 
kan worden bewezen. De Hoge Raad overweegt dan dat 

‘de eerbieding van het recht op toegang tot de rechter niet is gewaarborgd wanneer 
de onzekerheid over de feitelijke toedracht in gevallen als deze voor risico van de 
belanghebbende wordt gebracht’. 

Vervolgens wordt er in de Memorie van Toelichting op gewezen dat deze uitspraak 
vergaande gevolgen heeft respectievelijk dwingt tot invoering van de verschoon-
bare termijnoverschrijding voor het gehele bestuursrecht, omdat het EVRM ook 
toepasselijk is met betrekking tot burgerlijke rechten en verplichtingen, terwijl 
ook uit bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen burgerlijke rechten en verplich-
tingen in de zin van artikel 6, eerste lid, van het EVRM kunnen ontstaan.

Hiermee is grofweg het kader gegeven waarbinnen de wetgever in de tweede 
helft van de jaren tachtig en de eerste helft van de jaren negentig van de vorige 
eeuw tot de opstelling van een bruikbaar algemeen bestuursprocesrecht moest 
komen. Ten behoeve van de maatschappelijke bruikbaarheid van de Awb heeft de 
wetgever ten slotte de effectiviteit en efficiency scherp in het oog gehouden zoals 
onderstaand citaat van Coolsma en Neerhof illustreert. Met dit citaat openen zij 
hun artikel ‘Gevolgen van de Awb voor bestuursorganen’4, dat de opzet van de 
Awb schetst: 

2 Tweede Kamer, vergaderjaar ’88-’89, 21 221, nrs. 1 en 2.
3 Daalder en De Groot 1993, p. 298.
4 Coolsma & Neerhof, ‘Gevolgen van de Awb voor bestuursorganen’, Bestuurskunde, 1997, p. 305-

 317.
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‘Een wetgever is een beleidsvoerder. De beleidstheorie van de Awb-wetgever komt in het 
kort op het volgende neer. De Awb, eenmaal ingevoerd, leidt tot een toegankelijker en 
kenbaarder bestuursrecht voor bestuur en burger. De inhoud ervan biedt waarborgen 
voor een zorgvuldige en tijdige besluitvorming, waarin voldoende met de belangen 
van individuele burgers rekening wordt gehouden. De uniformering van het algemeen 
bestuursrecht, en het driefasenmodel van de Awb – primaire besluitvorming, beslissing 
op bezwaar, beroep op de rechter – bevorderen dat het bestuur reeds in de primaire 
besluitvorming de bepalingen van de Awb correct toepast. De uiteindelijke keuzen 
berusten op een streven naar een voortvarend en vooral een voldoende met de belangen 
van individuele burgers rekening houdend bestuur.’ 

Verschillende aspecten van dit citaat zullen hieronder worden toegelicht.
Terugkijkend naar voornoemde beginselen en doelstellingen, kon een haal-

bare opzet voor een algemeen Nederland bestuursproces bijna niet anders dan 
uitmonden in het driefasenmodel van de huidige Awb. De eerste fase wordt 
gevormd door de bestuurlijke besluitvorming die uitmondt in een primair Awb-
besluit. De tweede fase vangt aan zodra een burger of derde belanghebbende van 
een hem/haar onwelgevallig primair Awb-besluit in bezwaar of administratief 
beroep gaat bij hetzelfde respectievelijk een ander bestuursorgaan, en eindigt – 
mits de bezwaar- of beroepsprocedure geheel wordt doorlopen – met een besluit 
op bezwaar/beroep. Deze fase wordt ook wel aangeduid als v́erlengde besluit-
vormingsfase´ of ´bestuurlijke voorprocedure .́ De laatste fase krijgt zijn beloop, 
wanneer die burger of een derde belanghebbende zich niet kan vinden in de 
uitkomst van de tweede fase en de rechter inschakelt. Het beroep op de rechter 
omvat twee instanties.

3.2.2 De directe opdracht tot invoering van de Awb

De directe opdracht tot invoering van de Awb is neergelegd in artikel 107, tweede 
lid, van de Grondwet5 ingevoerd bij de grondwetsherziening van 1983. Per 1 
januari 1994 is de Awb in werking getreden. Bovenstaand citaat van Coolsma en 
Neerhof doet vermoeden dat het bestuursrecht tot dan toe weinig toegankelijk 
en kenbaar was. Nu kende het bestuursrecht voor 1994 inderdaad een vrij grote 
verscheidenheid aan procesrechtelijke regels elk met zijn eigen definities. Koen-
raad en Sanders6 wijzen echter op de gemeenschappelijke noemer waaronder die 
verscheidenheid kon floreren: de warsheid van het openbaar bestuur tegen rech-
terlijke controle. Met ‘bezwaarprocedures’ probeerde de administratie – aldus 

5 Artikel 107, lid 2, Grondwet luidt: “De wet stelt algemene regels van bestuursrecht vast.”.
6 Koenraad & Sanders 2006, p. 2-5. 
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Koenraad en Sanders – ‘pottenkijkers’ buiten de deur te houden. Zij wijzen er 
in dit verband op dat de bestuurlijke voorprocedure als middel ter herroeping 
of wijziging van onjuiste bestuursbesluiten past in de Nederlandse traditie van 
controle op overheidshandelen. De bezwaarschriftprocedure is, zo schrijven zij, 
in de tijd van Napoleon met het Franse recht geïntroduceerd. De eerste echte 
Nederlandse bezwaarschriftprocedure dateert van 1892 en maakte onderdeel uit 
van het fiscaal recht. De wetgever stelde toen een Raad van Beroep voor de ver-
mogensbelasting in, maar burgers die hun aanslag niet beviel, moesten eerst een 
bezwaarprocedure doorlopen bij de belastingontvanger alvorens zij bij deze Raad 
in beroep konden. In de fiscale literatuur werden vervolgens een aantal functies 
toegekend aan deze procedure, zoals het corrigeren van fouten, het wegnemen 
van twistpunten door nadere gegevensuitwisseling, en het bevorderen van de 
communicatie ter voorkoming van rechterlijke procedures. Daarmee komt men 
terecht bij het karakter van de bezwaarschriftprocedure, welke onder 3.3 verder 
besproken zal worden.

3.2.3 De werking van het driefasenmodel van de Awb

Voor zover de besluitvorming van een bestuursorgaan resulteert in een zoge-
naamd Awb-besluit, en dit besluit niet is uitgezonderd van beroep krachtens de 
artikelen 8:2 t/m 8:6 van de Awb, staat voor een belanghebbende als bedoeld in 
artikel 1:2 van de Awb beroep op de rechter open. Dit beroepsrecht is geregeld 
ofwel bij bijzondere wet ofwel – waar geen regeling bij bijzondere wet heeft plaats-
gevonden – krachtens artikel 8:1 van de Awb. Voor regeling bij bijzondere wet 
kan aanleiding zijn vanwege aanwijzing van een bijzondere beroepsrechter7, de 
snelheid die de beslissing8 vraagt, of de bijzondere aard van het primaire besluit9.
In deze twee laatste gevallen wordt de bezwaarfase – zijnde de tweede fase – zelfs 
overgeslagen. Daarnaast biedt de Awb met het per 1 september 2004 ingevoerde 
artikel 7:1a Awb de mogelijkheid van prorogatie op verzoek van een bezwaarde 
met expliciete toestemming van het betrokken bestuursorgaan. Van deze moge-
lijkheid van prorogatie wordt nog weinig gebruik gemaakt10. Alvorens een beroep 
op de rechter te kunnen doen, zal een belanghebbende – afgezien van voormelde 
uitzonderingsgevallen – eerst een bezwaarprocedure moeten doorlopen (zie 
verder 3.3) als bedoeld in artikel 7:1 Awb, tenzij het besluit a. op bezwaar of in 

7 Voorbeelden van bijzondere wetgeving zijn: art. 129d Werkeloosheidswet met een beroep op de 
Centrale Raad van Beroep (CRvB), en art. 61 Gaswet met een beroep op het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven (CBB).

8 Zie bijv. artikel 36, lid 2, Wet bereikbaarheid en mobiliteit, en artikel D9 van de Kieswet;.
9 Zie bijv. de artikelen 75 en 93, lid 2, Vreemdelingenwet 2000.
10 Zie Koenraad & Sanders 2006, p. 34.
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(administratief) beroep (zie verder 3.4) genomen is; b. het besluit aan goedkeu-
ring onderworpen is; c. de goedkeuring van een ander besluit of de weigering 
van die goedkeuring inhoudt, of d. is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4. 
In al deze gevallen wordt het houden van een bezwaarprocedure gezien als een 
overbodige bezigheid.

Op zich zelf genomen is een bezwaarprocedure facultatief voor een belangheb-
bende burger die zich niet kan vinden in een beslissing van een bestuursorgaan. 
Alleen geldt de algemene regel: zonder bezwaarprocedure ook geen beroep op de 
rechter. Alhoewel de Commissie Scheltema die het wetsontwerp van de Awb heeft 
voorbereid, aanvankelijk kwam met een dubbele facultatieve bezwaarprocedure, 
is uiteindelijk het overheidsorgaan tot uitvoering van deze procedure verplicht 
zodra een belanghebbende een ontvankelijk bezwaarschrift heeft ingediend 
tegen een door dat overheidsorgaan genomen beslissing. De regering vond dat 
invoering van administratieve rechtspraak in twee (in plaats van drie) instanties 
– in het kader van een herziening van de rechterlijke organisatie eind tachtiger 
jaren van de vorige eeuw – met het oog op een passende rechtsbescherming van 
de burger pas goed mogelijk was, wanneer een deugdelijke (lees: voor het bestuur 
verplichte) bezwaarschriftenprocedure beschikbaar was11. Zo – vanuit wetshisto-
risch perspectief – zou men kunnen concluderen dat de Awb op de eerste plaats 
het belang van het bestuur diende om zich afdoende te kunnen afschermen van 
(bemoeienis van) de rechterlijke macht, en slechts de rechtsbescherming diende 
voor zover deze noodzakelijk was om een gewenste herziening van de rechterlijke 
organisatie door te voeren. Wanneer men echter redeneert vanuit het gezichts-
punt van een bezwaarde, dan valt mijns inziens – zoals hieronder in paragraaf 3.3. 
uiteengezet zal worden – ook een andere conclusie te verdedigen. Kijkt men naar 
de werking van de Awb in de praktijk, dan zal het van de inhoud van elke concrete 
beslissing op bezwaar afhangen in het licht van de kansen die de bezwaarproce-
dure voor de betrokken burger heeft gecreëerd, en het maatschappelijk draagvlak 
van de beslissingen van eenzelfde bestuursorgaan over een bepaalde periode, 
of de balans doorslaat ten gunste van (de macht van) dat bestuursorgaan of ten 
gunste van de rechtsbescherming van de betrokken burgers. Daarmee kan de 
bezwaarprocedure een tweeslachtig karakter niet ontzegd worden.

Artikel 1:4 van de Awb geeft de definitie van een ‘administratieve rechter’, 
zijnde de instantie waar een burger terecht kan die zich niet kan vinden in de 
uitkomst van de bezwaar- of (administratieve) beroepsprocedure. Om in de derde 
fase te belanden, moet een burger krachtens artikel 1:5, derde lid, van de Awb 

11 Zie Koenraad & Sanders 2006, p 10-1, met notitie ‘Naar een nieuwe structuur van de rechterlijke 
organisatie, kabinetsstandpunt over het eindrapport van de Staatscommissie Herziening rechter-
lijke organisatie (Kamerstukken II 1988/89, 21 206, nr 2).
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een beroepschrift indienen bij de aangewezen administratieve rechter. De derde/
rechterlijke fase van het Awb-driefasenmodel wordt doorgaans in twee instanties 
gevoerd, in eerste instantie vooral bij de sectoren bestuursrecht van de rechtban-
ken. Als de gebruikelijk appèlinstanties inzake administratiefrechtelijke geschil-
len zijn aangewezen: de Centrale Raad van Beroep (CRvB, voor zaken op het 
gebied van het sociaal zekerheids- en ambtenarenrecht), de Centraal Beroep voor 
het Bedrijfsleven (CBB, voor zaken op het gebied van het economisch ordenings-
recht) en de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State (ABRvS, voor alle ove-
rige zaken betreffende Awb-besluiten12). Alleen op het gebied van het omgevings- 
en het onderwijsrecht wordt voornamelijk gewerkt met één beroepsinstantie. De 
verschillende appèlinstanties interpreteren de Awb niet steeds gelijk, waardoor 
geen eenheid van rechtspraak wordt verkregen.

Het zojuist beschreven driefasenmodel (primair besluit – besluit op bezwaar 
of beroep – rechterlijke beslissing in twee instanties) kan niet los gezien worden 
van de gelaagde structuur van de Awb. Deze is als volgt. Eerst worden in hoofd-
stuk 1 naast de reikwijdte van de Awb de definities van de belangrijkste in deze 
wet gehanteerde begrippen gegeven (zoals bestuursorgaan, besluit, belangheb-
bende, bezwaar, beroep), en in hoofdstuk 2 enige algemene bepalingen over het 
verkeer tussen burgers en bestuursorganen. Daarna volgt hoofdstuk 3 met een 
aantal algemene bepalingen over besluiten. Deze bepalingen gelden dus voor alle 
Awb-besluiten, onafhankelijk van de fase waarin deze besluiten genomen zijn. 
Hierop volgen de hoofdstukken 4 en 5 met bijzondere bepalingen over primaire 
besluiten en beleidsbesluiten respectievelijk handhavingbesluiten. Deze twee 
hoofdstukken geven daarmee regels voor de eerste fase van het driefasenmodel. 
In hoofdstuk 6 worden algemene bepalingen over bezwaar en beroep (zowel in de 
betekenis van administratief als rechterlijk beroep) aan de orde gesteld, waarmee 
hoofdstuk 6 zowel op de tweede als de derde fase van het Awb-model van toepas-
sing is. Daarna volgen hoofdstuk 7 met bijzondere bepalingen over bezwaar en 
beroep (dus enkel geldend voor de tweede fase van bedoeld model) en hoofdstuk 8 
met bijzondere bepalingen over beroep bij de rechter (en daarmee enkel geldend 
voor de derde fase van het model). Ten slotte geven de hoofdstukken 9 en 10 voor-
schriften betreffende respectievelijk de klachtbehandeling en bestuursorganen 
(mandaat, delegatie, en toezicht op bestuursorganen).

12 De ABRvS is tevens rechter in eerste en laatste instantie voor zaken op het gebied van het milieu- 
en ruimtelijke ordeningsrecht alsmede voor vreemdelingenzaken.
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3.2.4 De voorlopige voorziening als onderdeel van de rechtsbescherming van de burger

Artikel 6:16 Awb bepaalt dat bezwaar of beroep de werking van het besluit waarte-
gen het gericht is, niet schorst, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders 
is bepaald. Deze bepaling is in de wet opgenomen met het oog op een effectieve 
besluitvorming. Zij domineert de praktijk van het bestuursprocesrecht aanzien-
lijk. De niet-schorsende werking van besluiten gold voor de inwerkingtreding van 
de Awb ook wel als algemene regel, maar die regel was toen niet gecodificeerd. De 
wetgever heeft de mogelijkheid open gelaten om bij of krachtens de wet van deze 
algemene regel af te wijken. Artikel 6:24 bepaalt dat die niet-schorsende werking 
ook geldt in geval van hoger beroep bij de rechter. Uitzonderingen op deze regel 
betreffen met name: 1. Beschikkingen op grond van de sociale verzekeringswet-
geving (teneinde financiële uitvoeringskwesties niet achteraf weer ongedaan te 
hoeven maken); 2. beschikkingen met onherstelbare gevolgen, waaronder ten 
aanzien van belanghebbende derden (milieuwetgeving – denk aan kapvergun-
ningen -; bestemmingsplannen – denk aan sloopvergunningen), en 3. beschik-
kingen betreffende verblijfsvergunningen van asielzoekers, waarvoor een heel 
specifieke procedure respectievelijk belangenafweging geldt13.

De rechtsbescherming die artikel 6, eerste lid, EVRM biedt, vraagt om een 
voorziening die compenseert voor de niet-schorsende werking van de artikelen 
6:16 en 6:24 van de Awb. Dit is de voorlopige voorziening van Titel 8.3 (artikel 
8:81 e.v.) van de Awb. Ook het verwerend bestuursorgaan en derde belanghebben-
den die toegelaten zijn tot de bodemprocedure, kunnen om een voorlopige voor-
ziening vragen. Dat bedoelde derde belanghebbenden eveneens toegang hebben 
tot de voorzieningenrechter, is vanuit een oogpunt van rechtsbescherming goed 
verdedigbaar. Immers, het gebruik maken van hetgeen krachtens een positief 
besluit op aanvraag wordt toegestaan, kan niet worden verboden voorafgaand aan 
het in kracht van gewijsde gaan van dat besluit. Weliswaar is het risico van dit 
gebruik naar privaatrechtelijke maatstaven voor de gebruiker14, maar het zal voor 
degenen die daarvan schade ondervinden lang niet altijd eenvoudig zijn om van 
die gebruiker door middel van een onrechtmatige daad actie schadeloosstelling 
te verkrijgen wanneer bedoeld positief besluit achteraf gezien niet houdbaar blijkt 
te zijn. De mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen op grond van 
artikel 8:81 verdient dan de voorkeur.

13 Zie ook Samsom II, P.G. Klein, artikelsgewijs commentaar artikel 6:16, p. 4 met: artikel 7, lid 1, Wet 
giraal effectenverkeer; artikel 16, lid 8, Monumentenwet; artikel 29 Woonwagenwet; artikel 6 Wet 
opsporing delfstoffen, artikel 26, lid 1, Kampeerwet, en artikel 28 drank- en Horecawet. 

14 HR 29 april 1994, AB 530 (Bouwplan Schuttersduin).
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In een voorlopige voorziening dient de president van de rechtbank een afwe-
ging te maken tussen de belangen van een directe uitvoering van het bestreden 
besluit en de spoedeisende belangen van de burger die door die directe uitvoering 
wordt geschaad. De dicta die de uitspraak van de president kan bevatten, staan in 
artikel 8:84, tweede lid, van de Awb. De partij die in het ongelijk gesteld wordt, 
kan veroordeeld worden tot betaling van de proceskosten.

Een voorlopige voorziening is alleen mogelijk hangende bezwaar en admi-
nistratief beroep, alsook hangende rechterlijk beroep. De vereiste samenhang 
tussen voorlopige voorziening en een reeds lopende procedure in bezwaar of 
beroep (administratief beroep en beroep op de rechter) wordt het vereiste van con-
nexiteit genoemd. Het gaat er hierbij om dat of wel het genomen besluit of wel het 
definitief oordeel van de rechter zo snel mogelijk ter beschikking komen, zodat 
een burger binnen afzienbare tijd weet waar hij/zij aan toe is. Dat impliceert dat 
de voorlopige voorziening – inhoudende de schorsing van de werking van een 
primair besluit – vervalt, zodra er een onherroepelijke uitspraak is gedaan in de 
hoofdzaak, tenzij de voorzieningenrechter anders bepaalt. In haar proefschrift 
‘Op weg naar een zelfstandig bestuursrechtelijk kort geding?, de regeling van de 
voorlopige voorzieningenprocedure in de Awb en het vraagstuk van de verzelf-
standiging’ behandelt Bots15 de in de praktijk geconstateerde ontwikkeling dat een 
verzoeker om een voorlopige voorziening vaak uit de uitspraak naar aanleiding 
van zijn/haar verzoek al kan afleiden wat de uitkomst in de zaak ten principale zal 
zijn. Deze wordt dan vaak niet meer verder uitgevochten. Met andere woorden, 
de uitspraak in de voorlopige voorziening leidt tegelijkertijd tot de oplossing van 
het bodemgeschil, en verkrijgt aldus een beslissingsfunctie. Die tendens om de 
uitspraak van de voorzieningenrechter te beschouwen als de definitieve oplossing 
van het geschil betekent dat de in het algemeen bestuursrecht gegeven voorlo-
pige voorziening zich aan het ontwikkelen is tot een op zich zelf staande kort 
geding procedure. Overigens biedt Titel 8.3 de voorlopige voorzieningenrechter 
de mogelijkheid om de uitspraak in de hoofdzaak te bespoedigen, wanneer deze 
al aanhangig is bij de rechter. Daarmee worden de voorlopige voorzieningszaak 
en de zaak ten principale ‘kort gesloten’.

15 Bots 1995 (dissertatie RUG), Op weg naar een zelfstandig bestuursrechtelijk kort geding? De regeling 
van de voorlopige voorzieningenprocedure in de Awb en het vraagstuk van de verzelfstandiging.
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3.3 Karakter van de bezwaarschriftprocedure

3.3.1 Algemeen

In de volgende paragrafen zullen de verschillende aspecten van de bezwaar-
schriftprocedure aan de orde komen, die haar karakter bepalen: de volledige 
heroverweging (zie 3.3.2, alsook 3.3.3 met de gevolgen van die volledige herover-
weging), rechtsbescherming versus verlengde besluitvorming (zie 3.3.4) waarbij 
de verlengde besluitvorming een correctiefunctie beoogt te zijn, de trechter- of 
fuikfunctie (zie 3.3.5), de zeef/ of filterwerking (zie 3.3.6), de bezwaarprocedure 
als bestuurlijke voorprocedure (zie 3.3.7) met haar verduidelijkingsfunctie, en 
de leerfunctie (zie 3.3.8). Voornoemde functies werden respectievelijk worden 
gezien als positieve functies van de bezwaarschriftprocedure. Daarnaast noemt 
Sanders in zijn dissertatie16 een drietal veronderstelde negatieve effecten van de 
(invoering van de) bezwaarschriftprocedure, namelijk: verlenging van de rechts-
beschermende procedure, een structuele toename van de bestuurslasten, en de 
aanzuigende werking van de bezwaarschriftprocedure. Naar aanleiding van de 
door hem uitgevoerde onderzoeksbevindingen concludeert Sanders vervolgens dat 
het overgrote deel van de bezwaarden na afloop van de bezwaarschriftprocedure 
niet verder procedeert. Daardoor is, sedert invoering van de bezwaarschriftproce-
dure, de gemiddelde termijn waarbinnen rechtzoekende burgers een definitieve 
uitspraak in hun geschil met de overheid verkrijgen, beduidend teruggelopen. 
Rechtszaken nemen nu eenmaal meer tijd in beslag dan bezwaarschriftproce-
dures. Dit komt de rechtszekerheid ten goede. Hier is dus geen sprake van een 
negatief, maar van een positief effect. De bestuurslasten blijken wel enigszins 
toegenomen, alhoewel minder dan gevreesd, terwijl de bezwaarprocedure inder-
daad ook een zekere aanzuigende werking laat zien.

Voorts kan alvast gemeld worden dat Koenders en Sanders17 een bezwaar-
schrift aanmerken als een aanvraag om terug te komen op een eerder besluit 
zonder de verplichting om melding te maken van nieuwe feiten of gewijzigde 
omstandigheden als bedoeld in artikel 4:6 Awb.

Een definitie van ‘bezwaar maken’ wordt gegeven in artikel 1:5, eerste lid, 
Awb18. Het maken van bezwaar geschiedt op grond van artikel 6:4, eerste lid, van 
de Awb door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen.

16 K.H. Sanders 1999 (dissertatie RUG, 1999), p. 87 e.v.
17 Koenraad & Sanders 2006, p. 12.
18 Artikel 1:5, 1e lid, Awb: ‘Onder het maken van bezwaar wordt verstaan: het gebruik maken van de 

ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen 
bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.’
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3.3.2 Volledige heroverweging

Artikel 7:11, eerste lid, van de Awb stelt: Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt 
op grondslag daarvan een heroverweging van het bestreden besluit plaats. Dat 
betekent19 dat een bestuursorgaan bij de beoordeling van een bezwaarschrift zich 
zelf steeds drie vragen moet stellen, te weten:
1. Is het bezwaar ontvankelijk?
2. Is het bezwaar terecht gemaakt?
3. Kan het bestreden besluit in stand blijven?

Ad vraag 1: De ontvankelijkheid van een bezwaarschrift kan worden bepaald aan 
de hand van de artikelen 6:5 (met: vereisten bezwaar- of beroepschrift), 6:6 (met: 
gelegenheid tot herstel verzuimen), en 6:7 t/m 6:12 (betreffende de bezwaar/-
beroepstermijn).

Ad vraag 2: Konijnenbelt & Van Male20 wijzen erop dat artikel 7:11 Awb niet 
de mogelijkheid vermeldt om het bezwaar gegrond of ongegrond te verklaren, 
maar dat dit in de praktijk doorgaans toch wordt gedaan. In haar uitspraak van 4 
december 200221 heeft de ABRvS ten aanzien van de in de desbetreffende zaak 
ingediende bezwaren overwogen dat een ‘vaste formulering (gegrond respectieve-
lijk ongegrond) in de regel de duidelijkheid dient, doch onder omstandigheden soms 
beter op andere wijze verkregen kan worden’. Met andere woorden: een beslissing 
op bezwaar behoeft geen standpunt over de (on)gegrondheid van het bezwaar te 
bevatten. Voornoemde uitspraak betrof een zaak waarin het College van burge-
meester en wethouders bij besluit van 13 januari 1999 twee personen, M. & R., 
had gelast om, onder oplegging van een dwangsom, de permanente bewoning 
van een zomerhuisje te staken. De bezwaren van M. & R. tegen het (primaire) 
besluit van 13 januari 1999 werd op 1 juni 1999 ongegrond verklaard met instand-
houding van dit besluit, alhoewel M. & R. al vanaf 22 januari 1999 elders stonden 
ingeschreven. Na een rechtsgang tot en met de ABRvS, herriep het College van 
burgemeester en wethouders – in uitvoering van de desbetreffende uitspraak van 
de ABRvS –het primaire besluit van 13 januari 1999 met ingang van 22 januari 
1999, zijnde de datum waarop M. & R. elders stonden ingeschreven. Daarbij 
verklaarde dit collede de bezwaren van M. & R. echter opnieuw ongegrond. In 
de daarop volgende rechtsgang ging het tussen partijen om de vraag of de door 

19 SAMSOM III, L.M. Koenraad, artikelsgewijs commentaar afd. 7.2, no’s 5 t/m 8.
20 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 537.
21 ABRvS 4 december 2002, JB 2003, p. 36 (vaste bewoning zomerhuisje), m.nt. A.M.L. Jansen; ABRvS 17 

 september 2003, JB 2003, p. 312. 
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M. & R. ingebrachte bezwaren nu gegrond danwel ongegrond waren of wellicht 
deels gegrond, deels ongegrond, zoals de rechtbank bepaalde. De einduitkomst 
van dit geschil is gegeven bij bovenvermelde uitspraak van de ABRvS van 4 
december 2002. Dat de ABRvS niet koos voor de oplossing van de rechtbank, laat 
zich als volgt verklaren. De ongegrondheid van die bezwaren zou dan de periode 
betreffen met betrekking waartoe geen herroeping van het primaire besluit plaats 
vond, en de gegrondheid de periode met betrekking waartoe het primaire besluit 
uiteindelijk wel herroepen werd. Zo bezien, zou de conclusie getrokken kunnen 
worden dat een gegrond bezwaar tot een herroeping leidt, terwijl een ongegrond 
bezwaar niet tot een herroeping leidt. Echter, de praktijk wijst uit dat een gegrond 
bezwaar niet zonder meer hoeft te leiden tot een herroeping van het primaire 
besluit, en een ongegrond bezwaar die herroeping niet uitsluit22. Dat de al dan 
niet gegrondheid van een bezwaar niet bepalend behoeft te zijn voor de uitkomst 
van de bezwaarprocedure als neergelegd in het besluit op bezwaar heeft te maken 
met ‘het (ruime) heroverwegingskarakter dat aan de bezwaarschriftfase kleeft, waarin 
die fase zich ook onderscheidt van administratief beroep en vooral rechtspraak’, aldus 
Jansen in zijn noot onder bovenbedoelde uitspraak van de ABRvS van 4 december 
200223. Dit voor ogen houdend, wordt begrijpelijk waarom artikel 7:11 Awb niet 
spreekt over gegrond of ongegrond verklaring. Een en ander neemt niet weg dat 
met de (on)gegrond verklaring wel komt vast te staan of sprake is van een al dan 
niet onrechtmatig besluit. In geval van een onrechtmatig genomen besluit bestaat 
de mogelijkheid voor de belanghebbende om bij het betrokken bestuursorgaan 
schadevergoeding te claimen die hij/zij ten gevolge van het onrechtmatig geno-
men besluit heeft geleden24. Ook erkent een bestuursorgaan via een gegrond ver-
klaring van een bezwaar dat er in het kader van de primaire besluitvorming iets 
toch niet helemaal gegaan is zoals dat had gemoeten. Hieruit kan een bezwaarde 
een zekere genoegdoening putten. Een en ander verklaart dat bestuursorganen 
in de praktijk doorgaans wel tot een (on)gegrondverklaring overgaan, ook al zegt 
artikel 7:11 Awb hierover niets.

Ad vraag 3: Deze vraag dient – zoals bij de toelichting op vraag 2 al is aangege-
ven – los van de vraag naar de (on)gegrondheid van het bezwaar beantwoord te 
worden, en wel op basis van de actuele feiten en omstandigheden, dat wil zeggen 
‘ex nunc’. Hierbij wordt zowel op rechtmatigheids- als doelmatigheidsgronden 
getoetst25. Het feit dat sprake is van een volledige heroverweging brengt volgens 

22 Damen e.a. 2006, p. 184 no. 552, alhoewel schrijvers dit in no. 553 – m.i. ten onrechte – weer tegen-
spreken; Tak 2005, p. 705.

23 Zie voor een nadere uiteenzetting ook de laatste alinea van deze subparagraaf.
24 Zie artikel 7:15, tweede lid, Awb.
25 Zie voor de ex nunc beoordeling verder onder subparagraaf 3.6.
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Konijnenbelt & Van Male26 in principe met zich mee dat een bezwaarde ook nog 
na het verstrijken van de bezwaartermijn, en zelfs na afloop van de hoorzitting 
nieuwe bezwaren en gronden mag toevoegen aan zijn bezwaarschrift, hoe verve-
lend dit ook is voor een goede procesorde. Konijnenbelt relativeert zijn standpunt 
enigszins door hieraan toe te voegen, dat de inhoud van de aanvraag en wet-
telijk geregelde informatieverplichtingen van de burger het geding in dit opzicht 
kunnen beperken. Toch vind ik zijn standpunt te ver gaan. Ik pleit ervoor dat een 
bezwaarde na indiening van zijn bezwaarschrift slechts volledig nieuwe bezwa-
ren mag inbrengen, voor zover sprake is van nieuwe feiten waarvan de bezwaarde 
niet eerder kennis kon nemen. Artikel 6:5, eerste lid, aanhef en onder d, van de 
Awb stelt mijns inziens niet vrijblijvend dat het bezwaarschrift de gronden van 
het bezwaar dient te bevatten. Klein is op dit punt genuanceerder27. Hij stelt dat 
het niet onredelijk is van de eiser in beroep (bij de rechter) te verwachten dat deze 
in een zo vroeg mogelijk stadium de hem bekende bezwaren van feitelijke aard
stelt28. Volgens mij geldt hetzelfde voor de bezwaar- (en administratieve beroeps)
fase. Hieraan doet niet af dat aan de motivering van een bezwaar- (of beroep-
schrift) geen hoge eisen gesteld worden. Evenmin doet hieraan af dat de discussie 
tijdens de hoorzitting kan leiden tot inbreng van nieuwe relevante informatie die 
een van de partijen ter beschikking heeft29.

Een volledige heroverweging betekent overigens niet dat de bestreden beschik-
king in al zijn aspecten wordt heroverwogen. Door in artikel 7:11, eerste lid, de 
woorden ‘op grondslag van’ te gebruiken, heeft de wetgever aangegeven dat slechts 
de door een bezwaarde bestreden onderdelen van het besluit in kwestie mogen 
worden heroverwogen. Daarmee is een zekere connexiteit tussen ingediende 
bezwaren en heroverweging uitgangspunt30. In dit connexiteitsvereiste ligt een 
verbod van reformatio in peius besloten. Dit verbod geeft uitdrukking aan het 
beginsel dat een rechtsmiddel (in casu: bezwaar) dat door een burger wordt aan-
gewend, niet in zijn nadeel mag werken. De mogelijkheid voor het bestuur om 
fouten gemaakt tijdens de primaire besluitvorming te corrigeren in het kader 
van een bezwaarprocedure, mag niet ten koste van de individuele burger gaan. 
Ware dit anders, dan zou daarmee immers de doelstelling om burgers individu-
ele rechtsbescherming te bieden, naar het tweede plan opschuiven. Zo bezien 
gaat rechtsbescherming dus boven verlengde besluitvorming31. De woorden ‘op 
grondslag van’ betekenen daarmee echter nog niet dat de grondslagen voor de 

26 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 531.
27 Samsom II, G.P. Kleijn, artikelsgewijs commentaar artikel 6:5.
28 Ook Crommelin 2007 (dissertatie UL), p. 414.
29 Samsom III, L.M. Koenraad, artikelsgewijs commentaar art. 7:9, punt 2.
30 Zie ook Notten 1998 (dissertatie UM 1998), en Van Ballegooij e.a. 2002, p. 199.
31 MvT bij de 2e tranche van de Awb. Kamerstukken II 1991/1992, 22 495, nr. 3, p. 35.
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heroverweging per se in het bezwaarschrift gevonden moeten worden. Indien het 
bestuursorgaan los van het bezwaar bevoegd is om in te grijpen in de rechtsver-
houding met een bezwaarmaker32, kan het besluit op bezwaar uiteindelijk toch 
ongunstiger uitpakken voor die bezwaarmaker33. Koenraad en Sanders voeren 
hier aan dat het enkele feit dat een bezwaarschrift wordt ingediend, niet betekent 
dat het betrokken bestuursorgaan niet meer zou mogen besturen voor wat betreft 
die zaak34.

Samenvattend kan worden gesteld dat, naast geschreven of ongeschreven 
rechtsregels die het bestuursorgaan ambtshalve in zijn beschouwing dient te 
betrekken, alleen die aspecten die in het bezwaarschrift aangesneden worden, 
het voorwerp van de heroverweging in het kader van de bezwaarprocedure zullen 
uitmaken. De vraag of al dan niet volledig is heroverwogen wordt in beroep bij de 
rechter niet van openbare orde geacht. Of de heroverweging in bezwaar volledig 
is geweest, wordt dus niet ambtshalve door de rechter getoetst.

3.3.3 De gevolgen van de volledige heroverweging

In artikel 7:11, tweede lid, van de Awb wordt gesteld dat, voor zover een heroverwe-
ging daartoe aanleiding geeft, het bestuursorgaan het bestreden besluit herroept 
en daar voor in de plaats, voor zover nodig, een nieuw besluit neemt. Koenraad 
en Sanders35 noemen in dit verband een opgelegde last onder dwangsom, waar-
bij een bezwaarde tevreden zal zijn met de herroeping van deze last. Daarnaast 
noemen zij als voorbeeld het aantekenen van bezwaar tegen een subsidieafwij-
zingsbesluit. Zij stellen dat de bezwaarde pas opgelucht adem zal halen, wanneer 
het bestuursorgaan niet alleen de betwiste weigering herroept, maar tevens de 
gevraagde subsidie alsnog verstrekt. Koenraad en Sanders geven met dit laatste 
voorbeeld al aan dat de herroeping van een besluit niet per definitie een ander 
besluit met zich brengt. In deze beide door Koenraad en Sanders gegeven voor-
beelden is sprake van een herroeping van het primaire besluit. Het komt echter 
ook voor dat de heroverweging slechts aanleiding geeft tot verbetering van de 
gronden van het primaire besluit, zonder dat er aanleiding is om tot herroeping 
van het primaire besluit over te gaan. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voor-
doen wanneer sprake is van een ondeugdelijke motivering, die alsnog verbeterd 
kan worden. De verbetering van de gronden van een besluit in primo naar aanlei-
ding van een bezwaar/administratieve beroepsprocedure is ook niet strijdig met 

32 ABRvS 15 december 2004, AB 2005, 431.
33 CRvB 19 juli 2000, JB 2000, p.258; CRvB 26 mei 2003, JB 2003, p. 195.
34 Koenraad & Sanders 2006, p. 90.
35 Koenraad & Sanders 2006, p. 12.
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artikel 6 EVRM36. Duidelijk op dit punt is de volgende uitspraak van de CRvB. 
In bezwaar wijzigde een gemeente de motivering van een door haar genomen 
primair besluit met instandhouding van dit besluit. Nadat de rechtbank de beslis-
sing op bezwaar had vernietigd, ging de gemeente van deze rechterlijke uitspraak 
in beroep. De CRvB overweegt dan: 

‘dat artikel 7:11 Awb niet in de weg staat aan de handhaving van een besluit op een 
andere grond dan die waarop het in bezwaar bestreden besluit steunt. Op grondslag 
van het bezwaar vindt een heroverweging van het bestreden besluit plaats. Voor zover 
die heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het bestuursorgaan het bestreden 
besluit en neemt het voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit. Het hier in 
geding zijnde op bezwaar genomen besluit is niet als gevolg van de gewijzigde motivering 
een wezenlijk ander besluit geworden dan het in primo genomen besluit. Voor herroeping 
van het bestreden besluit was hier dan ook geen aanleiding, terwijl voorts niet valt in te 
zien dat bij handhaving van het besluit het gemaakte bezwaar niettemin gegrond zou 
moeten worden verklaard.’ 

Het ging in deze zaak om een uitkering op grond van de Algemene Bijstandswet. 
Daarmee betreft het een besluit met weinig tot geen beoordelingsvrijheid. In 
subsidiezaken heeft men wel die beoordelings-, alsook beleidsvrijheid37. Gebruik-
making van deze vrijheden in het kader van een heroverweging betreffende een 
subsidiebesluit, kan, onder herroeping van het bestreden besluit, leiden tot een 
nieuw besluit met instandlating van de gevolgen van het bestreden besluit. Konij-
nenbelt verwoordt dit als volgt: 

‘Een simpele wijziging van de motivering – dat wil zeggen een aanvulling, verduidelijking 
of verbetering van de gronden – van het bestreden besluit zal als zodanig in het algemeen 
geen besluit, als bedoeld in artikel 6:18 van de Awb, zijn; een wijziging van de motivering 
van het initiële besluit op essentiële punten echter wel.’

3.3.4 Rechtsbescherming versus verlengde besluitvorming

De wetgever heeft – zoals hierboven aangegeven – de Awb zo willen inrichten dat 
de besluiten die de bestuursorganen nemen ten opzichte van de burgers, zorgvul-
dig (rechtsbeschermingsfunctie) en zo efficiënt mogelijk (trechterfunctie en zeef-
werking, te bespreken in respectievelijk de subparagrafen 3.3.5 en 3.3.6) zijn. Het 
zal zonder meer duidelijk zijn dat zowel de burgers als de bestuursorganen gebaat 

36 ABRvS 4 augustus 1998. RAwb 1999, 21.
37 ABRvS 15 maart 2006, nr. 200504394/1/H2.
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zijn met efficiënte besluiten. De gewenste ‘zorgvuldigheid’ wordt begrijpelijk 
gezien het feit dat rechtsbetrekkingen tussen een bestuursorgaan en een burger 
aan beide kanten verplichtingen inhouden, ook al stelt de overheid de inhoud 
van deze rechtsbetrekkingen grotendeels eenzijdig – dus vanuit een machtspositie 
gebaseerd op wettelijke voorschriften – vast. Door die eenzijdige vaststelling zijn 
de burgers doorgaans afhankelijk van overheidsbeslissingen, en tegelijkertijd in 
de verhouding van bestuur tot burger relatief machteloos. In een democratische 
rechtsstaat – zoals Nederland is – dient de rechtsorde daarom te voorzien in een 
stelsel van rechtsbescherming ten behoeve van haar burgers. Rechtsbescherming 
tegen het bestuur richt zich op het bindend beslechten van een geschil over de 
inhoud van een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking38 door een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke instantie39. Vaak worden de overheidsbeslissingen die 
individuele burgers betreffen, genomen in beleidsvrijheid en/of beoordelingsvrij-
heid. Dit vraagt, ter ondersteuning van het basisvertrouwen van de burger in de 
democratische rechtsstaat, om tegenwicht in de vorm van rechterlijke controle. De 
politieke controle van het bestuursorgaan betreft immers slechts het bestuurlijk 
handelen als zodanig en deze vorm van controle ziet slechts zelden op individuele 
gevallen. Zoals onder 3.2 is aangegeven, is het bestuur echter niet zo gesteld op 
rechterlijke controle. Het bestuur geeft de voorkeur aan een verlengde besluit-
vorming die werkt als een zeef (zo weinig mogelijk zaken dienen door de rechter 
beslist te worden) door het bestuur de gelegenheid te bieden om eventuele fouten 
en miscommunicatie in haar besluitvorming met betrekking tot burgers te cor-
rigeren alvorens de rechter mag worden ingeschakeld. Waar een bestuursorgaan 
ook los van het bezwaar of beroep reeds bevoegd is tot intrekking of wijziging 
(lees: correctie) van een primair besluit, is het bestuursorgaan daarvoor echter 
niet afhankelijk van de indiening van een bezwaarschrift door een burger. Daar-
mee zie ik de verlengde besluitvorming (met haar correctie- en leerfunctie) die 
via de bezwaarschriftprocedure zijn beslag krijgt, als een bijkomende – zijn het 
voor een bestuursorgaan niet onbelangrijke – functie van deze procedure, maar 
niet als doel op zich. Ook het feit dat een bestuursorgaan niet alleen mag maar 
ook – ambtshalve – tot herstel van gemaakte fouten in het kader van de primaire 
besluitvorming moet overgaan zodra een burger bezwaar aantekent tegen het pri-
maire besluit, wijst er m.i. op dat in de bezwaar- (en administratieve beroeps)fase 
de rechtsbescherming van de burger voorop staat.

Andere voorbeelden die het belang van de rechtsbeschermingsfunctie benadruk-
ken, zijn:

38 Deze definitie is afkomstig van Konijnenbelt & Van Male 2005, blz. 496.
39 EHRM 23 oktober 1985, AB 1986, 1 m.n. E.M.H. Hirsch Ballin (Benthem-arrest).
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– Bezwaar en beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit door een 
bestuursorgaan is niet aan een termijn gebonden, mits de belanghebbende 
burger op zijn beurt niet onredelijk lang de tijd neemt om dit te laat genomen 
besluit aan te vechten (zie artikel 6:12, eerste lid, van de Awb). In geval er geen 
bezwaar-/beroepsclausule in de besluitbrief staat vermeld, is een te laat inge-
diend bezwaar-/beroepschrift – sedert een uitspraak van de ABRvS van 8 mei 
2001 – pas verschoonbaar indien sprake is van bijkomende omstandigheden 
die de te late indiening mede verschoonbaar maken40.

– Indien in één keer niet is voldaan aan de vormvereisten van artikel 6:5 Awb 
of enig ander bij de wet gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van 
het bezwaar-/beroepschrift (zoals overlegging van een schriftelijke machtiging 
indien een ander namens de belanghebbende partij optreedt in de bezwaar-/
beroepsprocedure41), moet de indiener van een bezwaar-/beroepschrift een 
herkansing aangeboden krijgen krachtens artikel 6:6 Awb.

3.3.5 Trechter- of fuikfunctie

Bij de trechterfunctie of (argumentatieve) fuikfunctie gaat het om de omvang van 
het geschil in geding. In administratief beroep is het beroepsorgaan enigszins 
beperkt in de omvang van het geschil. Zij kan namelijk niet buiten de in het 
beroepschrift aangevoerde gronden gaan. Deze trechterwerking geldt in mindere 
mate voor de tweede fase waar een bezwaarprocedure wordt gevoerd (door het-
zelfde orgaan dat de primaire beslissing heeft genomen). Hier is immers sprake 
van een volledige heroverweging. Aan de andere kant geldt ook hier – zoals 
besproken – een zeker connexiteitsvereiste: het bestuursorgaan kan niet buiten 
de bezwaargronden gaan, waar er geen reden is om op grond van de actuele feiten 
en omstandigheden tot een ander besluit te komen.

Voor wat betreft de derde fase biedt artikel 8:69 Awb de basis. Dit artikel 
regelt de ‘buitengrens’ van de omvang van het geschil. Onderdelen van het besluit 
waarmee partijen vrede lijken te hebben, mag de rechter – in principe – niet in de 
zaak betrekken, met andere woorden: de rechter mag niet ‘ultra petitum’ gaan42.
De omvang van het geding is afhankelijk van (een of meer onderdelen van) het 
bestreden besluit, de ingediende beroepsgronden, en de feitelijke onderbouwing 
daarvan.

40 ABRvS 8 mei 2001, AB 2001, 291, m.n. LD (vrachtschip te Wijchen); CRvB 16 maart 2004, JB 2004, 
190.

41 ABRvS 15 juni 2005, nr. 200409980/1.
42 CRvB 7 februari 2001, AB 2001, 178 m.nt. HBr.
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Tot de wijziging van artikel 6:13 Awb per 1 juli 2005 hield de rechter de zoge-
naamde Medembliklijn43 aan. Deze lijn hield in dat de rechter gronden, feitelijke 
gegevens of bewijsmiddelen die pas voor het eerst in beroep naar voren werden 
gebracht, buiten beschouwing liet voor zover die ook reeds in de bestuurlijke 
voorprocedure naar voren gebracht hadden kunnen worden. De enige uitzon-
dering vormden gronden inzake de toepasselijkheid van een rechtstreeks wer-
kende bepaling van EG-recht44. Deze konden en kunnen ook in de derde fase 
voor het eerst worden ingebracht. In zijn dissertatie noemt Crommelin45 dit het 
zogenaamde ‘grievenstelsel’. Sedert 1 juli 2005 is de trechterfunctie enigszins 
afgezwakt, en kunnen ten aanzien van alle onderdelen van een besluit die in de 
bestuurlijke voorprocedure aan de orde zijn gesteld alsnog nieuwe gronden, feite-
lijke gegevens of bewijsmiddelen ingebracht worden bij de rechter. Daarmee is de 
rechter overgestapt op ‘het stelsel van beperkt volledige toetsing’. Crommelin stelt 
dat in de jaren 1995-1996 onderzoek46 is gedaan naar de wijze waarop de rechter 
met artikel 8:69 Awb omging. Uit dit onderzoek is gebleken dat de rechter ook 
toen al het grievenstelsel niet steeds dwingend volgde, maar een derde stelsel dat 
een compromis vormde tussen het grievenstelsel en het stelsel van beperkt vol-
ledige toetsing (het zogenaamde ‘compromisstelsel’). In dit compromisstelsel laat 
de rechter de vraag of een door hem/haar gevonden onrechtmatigheid ambtshalve 
onderzocht moet worden, afhangen van de ernst van de mogelijke schending, de 
zichtbaarheid daarvan, de ongelijkheid tussen partijen, en of de belanghebbende 
rechtsbijstand heeft. Op grond van de jurisprudentie kan worden geconcludeerd 
dat de CRvB het compromisstelsel respectievelijk de nieuwe lijn van beperkt vol-
ledige toetsing wat ruimhartiger toepast dan de ABRvS, maar hierbij kan een 
rol spelen dat de CRvB normaliter tweepartijen-geschillen beslecht, terwijl de 
ABRvS vaker te maken krijgt met belangen van derden in de haar voorgelegde 
zaken. Ook kwam Crommelin tot de conclusie dat de rechter zich bevoegd acht 
zijn beoordeling uit te breiden tot een beoordeling van die onderdelen van het 
bestreden besluit die een nauw verband of nauwe verwevenheid hebben (CRvB) 
respectievelijk onlosmakelijk verbonden zijn (ABRvS) met de bestreden onderde-
len. Crommelin voegt hieraan toe dat ten aanzien van formele voorschriften nog 
steeds het grievenstelsel geldt, voor zover deze voorschriften niet van openbare 
orde zijn (zoals de wettelijke termijnen). Daarnaast wijst hij erop dat de jurispru-
dentie geen uitsluitsel geeft over de mate waarin de onderdelen in beschouwing 
worden genomen die de rechter meeneemt in zijn oordeel. Ten slotte meldt hij 

43 ABRvS 9 mei 1995, AB 1995, 529 (Medemblik).
44 ABRvS 20 augustus 2003, AB 2003, 391.
45 Crommelin 2007 (dissertatie UL), p. 412 e.v.
46 J.B.J.M. ten Berge, B.W.N. de Waard & R.J.G.M. Widdershoven e.a, Ervaringen met de Awb. Het 

 bestuursprocesrecht, Deventer: Tjeenk Willink, 1996.



63

3 Algemene beschouwingen over de procedures van bezwaar en beroep

dat het thans gevolgde stelsel van beperkt volledige toetsing beter dan de andere 
genoemde stelsels aansluit op hetgeen in de parlementaire geschiedenis op dit 
punt naar voren is gebracht.

Koenraad & Sanders47 wijzen erop dat de meningen over de juridische aan-
vaardbaarheid en maatschappelijke wenselijkheid van de trechterfunctie in de 
literatuur uiteenlopen. Deze schrijvers wijzen er ook op dat voor de rechter – dus 
na de hoorzitting gehouden in de tweede fase – vaak meer geschilpunten voorlig-
gen dan in bezwaar/administratief beroep.

3.3.6 Zeef- of filterfunctie

Bij de zeef- of filterfunctie (hierna: zeefwerking) gaat het erom dat ten aanzien 
van zo weinig mogelijk besluiten een tweede respectievelijk derde fase procedure 
plaatsvindt.

Hierboven is er al op gewezen dat de Awb-wetgever bestuursorganen ook uit 
efficiëncy overwegingen wilde prikkelen tot het nemen van kwalitatief goede pri-
maire besluiten. De belanghebbende burgers zullen immers minder snel geneigd 
zijn om in bezwaar en beroep te gaan, wanneer de hen betreffende besluiten van 
voldoende kwaliteit zijn. In de voorganger van de Awb, de Wet Arob48, was vooral 
een bezwaarprocedure opgenomen uit vrees voor overbelasting van de Raad van 
State, die zou gaan optreden als beroepsinstantie ten aanzien van administratieve 
beschikkingen. Ook onder de Awb wenst men overbelasting van de rechter te 
voorkomen. Een en ander betekent dat zeefwerking zowel van de eerste naar de 
tweede fase als van de tweede naar de derde fase speelt.

Naar de zeefwerking van de tweede naar de derde fase heeft Sanders in 1998 
onderzoek uitgevoerd49. De onderzoeksbevindingen wezen uit dat de filterratio’s 
– dus het percentage bezwaarschriften waarop geen beroep op de rechter volgt –
tussen de 59 en 100% lagen. Koenraad en Sanders50 stellen dat de filterratio’s 
niets zeggen over de kwaliteit van de bezwaarschriftenprocedure, omdat er tal-
loze redenen kunnen zijn om geen beroep in te stellen. Naast de kwaliteit van de 
bezwaarprocedure noemen zij de energie en tijd die het een bezwaarde kost om 
verder te procederen. Ik zou aan deze laatste zin toe willen voegen: gezien hun 
kansen in bezwaar/beroep op een voor hen positief besluit.

Het is een vraag of datzelfde opgaat voor de zeefwerking van de eerste naar 
de tweede fase. In de Inleiding van deze studie is al aangegeven dat de neiging 

47 Koenders & Sanders 2006, p. 13 en 17.
48 Ingevoerd per 1 juli 1976.
49 Sanders 1999 (dissertatie RUG), p. 164 e.v.
50 Koenraad & K.J. Sanders 2006, p. 17.
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bestaat om bestuursorganen af te rekenen op het aantal bezwaren dat zij in ver-
houding tot het aantal door hen genomen besluiten binnen krijgen, ook waar 
deze bezwaren grotendeels ongegrond worden verklaard. Over het algemeen 
kan verwacht worden dat de apert ontoereikende respectievelijk minder zorg-
vuldig tot stand gekomen besluiten in de bezwaarfase van tafel verdwijnen. 
In zoverre zal een bezwaarprocedure vaker terecht worden aangespannen dan 
een beroepsprocedure voor de rechter. Echter, een bezwaarprocedure heeft een 
minder formeel karakter dan een beroepsprocedure voor de rechter. Daardoor 
zullen ook belanghebbenden met minder objectieve of anderszins minder over-
tuigende redenen geneigd zijn om een poging ter verbetering van hun positie 
in een bezwaarprocedure te wagen. Ten slotte zal een belanghebbende met een 
emotionele ‘drive’ om tegen een primaire beslissing in te gaan, na afloop van de 
bezwaarfase waarschijnlijk enigszins bekoeld zijn. Ik vermoed dat van de eerste 
naar de tweede fase de filterratio – in casu het percentage primaire besluiten 
waarvan niet in bezwaar wordt gegaan – daarom enkel iets zegt over de kwaliteit 
van de in eerste instantie genomen besluiten, waar deze ratio opvallend hoog 
is (en dus het percentage bezwaarschriften opvallend laag). Konijnenbelt & Van 
Male51 wijzen erop dat de zeefwerking aanzienlijk kan worden opgevoerd door de 
binnen gekomen bezwaarschriften te laten afhandelen door een onafhankelijk 
adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 Awb. Zie voor deze adviescommissie 
verder onder subparagraaf 3.7.

3.3.7 De bezwaarprocedure als bestuurlijke voorprocedure

3.3.7a Algemeen
Nadat onder de Wet Bab52 weinig gebruik was gemaakt van de bij die wet gebo-
den mogelijkheid van een bezwaarprocedure, heeft de Commissie Wiarda deze 
procedure uitgebouwd tot een bezwaarprocedure ten behoeve van de Wet Arob 
uit vrees voor overbelasting van de Raad van State, die zou gaan optreden als 
beroepsinstantie ten aanzien van beschikkingen van zowel centrale als lagere 
overheidslichamen. Zo heeft de bezwaarprocedure in het stelsel van de Awb – als 
opvolger van de Wet Arob – tevens de functie van een bestuurlijke voorprocedure 
voorafgaand aan het bindend beroep op een (administratieve) rechter. De in arti-
kel 8:42, eerste lid, van de Awb neergelegde verplichting van het bestuursorgaan 
om in principe binnen vier weken na de dag van verzending aan dit orgaan van 
het beroepschrift de op de zaak betrekking hebbende stukken aan de rechtbank 
toe te zenden tezamen met een verweerschrift, spreekt in dit verband voor zich. 

51 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 518. 
52 ingevoerd per 1 januari 1964.
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Eerder is bij de bespreking van ‘de werking van het driefasenmodel van de Awb’ 
al aangegeven dat de bezwaarprocedure – gezien de bijzondere wetgeving waarbij 
administratief beroep wordt geregeld of overgeslagen – slechts één van de vele 
mogelijkheden is waarop de wetgever met de tweede fase van het Awb-model 
omgaat. In dit opzicht zijn ook de voorbeelden van administratief beroep gegeven 
onder 3.4.1 illustratief. Van de Awb-bezwarenprocedure als algemene bestuurlijke 
voorprocedure kan dan ook moeilijk gesproken worden. Wat hier ook van zij, de 
beroepsprocedure bij de rechter zal sneller verlopen en aan kwaliteit kunnen 
winnen naarmate de standpunten en motieven van partijen duidelijker zijn 
geworden in de tweede fase (verduidelijkingsfunctie van de bestuurlijke voorpro-
cedure). Daarmee zou ook de omvang van het geding nader afgebakend moeten 
zijn tijdens de bestuurlijke voorprocedure. Dat is onderzocht, maar blijkt – zoals in 
subparagraaf 3.3.5 al opgemerkt is – niet het geval53. Het voeren van een bestuur-
lijke voorprocedure leidt doorgaans wel tot een toegankelijk dossier, waardoor de 
rechter minder tijd en energie in de zaak behoeft te steken.

In het kader van de bestuurlijke voorprocedure wordt – afgezien van hetgeen 
hiervoor al gezegd is ten aanzien van de volledige heroverweging – beslist op 
grondslag van het ingebrachte bezwaarschrift. De motivering van de beslissing 
op bezwaar is in het licht van de ingenomen standpunten van wezenlijk belang. 
Deze motivering is daardoor doorgaans meer toegespitst op het individuele voor-
liggende geval dan de motivering van het primaire besluit.

Tegenwoordig wordt gewezen op de mogelijkheden van mediation die ook in een 
bezwaarprocedure kunnen worden aangewend. Een kenmerk van mediation is 
dat gepoogd wordt de ‘te verdelen koek te vergroten’. Waar een aanvrager om een 
begunstigende beschikking vraagt, zijn de mogelijkheden daartoe echter beperkt, 
zodat mijns inziens van mediation hier niet te veel verwacht kan worden.

Als nadeel van de bezwaarprocedure wordt wel aangevoerd dat sprake kan zijn 
van een onnodige herhaling van zetten, namelijk wanneer uitgebreid (voor)overleg 
is gevoerd in eerste instantie. Dan wegen de kosten niet op tegen de toegevoegde 
waarde van de procedure. Sedert september 2004 bestaat echter de mogelijkheid 
van (beperkte) prorogatie, waarmee dit nadeel kan worden ondervangen.

3.3.7b De bewijslastverdeling in het kader van de juridische voorprocedure
In bezwaar kunnen bevoegdheidsgebreken, verzuim van de hoorplicht, motive-
ringsgebreken en zelfs de formele grondslag van het bestreden primaire besluit 
herzien worden. Ook de feitengaring dient plaats te vinden tijdens de bestuurlijke 
besluitvorming. De onderzoekslast die het bestuur op grond van artikel 3:2 Awb 

53 Koenraad & Sanders 2006, p. 17.
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heeft in primo, geldt ook in bezwaar en beroep. De zorgvuldigheid waarmee deze 
last is uitgevoerd in het kader van de bestuurlijke voorprocedure, is bepalend voor 
de kwaliteit van de inhoud van het dossier waarmee de rechter in de derde fase 
– in geval van een beroep op de rechter – aan de slag moet. Deze plicht houdt 
tevens in dat een bestuursorgaan tijdig en duidelijk aangeeft welke informatie en 
bewijs ter zake van een burger wordt verlangd. Ook mag het bestuur kennelijk 
relevante informatie niet zwijgend passeren, zonder noodzakelijke onderbouwing 
te vragen. Op een aanvrager rust ingevolge artikel 4:2 Awb weliswaar de verant-
woordelijkheid voor de volledigheid en de feitelijke grondslag van zijn aanvraag, 
en geldt als regel voor het (feiten)onderzoek naar aanvragen om begunstigende 
besluiten dat de in een aanvraag geïmpliceerde stellingen door de aanvrager 
aannemelijk gemaakt moeten worden. Echter, het bestuur moet de aanvrager 
voorlichten over zijn bewijslast, omdat een aanvrager doorgaans niet door heeft, 
welke extra gegevens relevant zijn54. Schuurmans stelt echter in haar proefschrift 
dat de onderzoeksplicht van artikel 3:2 Awb in het algemeen ook weer niet zo ver 
gaat dat het bestuursorgaan alles in het werk moet stellen om zelf de gegevens 
te verkrijgen die eventueel zouden leiden tot inwilliging van de aanvraag. Zij 
noemt twee uitzonderingen waar dit anders is: 1. in geval een aanvrager zich op 
het gelijkheidsbeginsel beroept, draagt het bestuursorgaan de bewijsvoeringslast 
omdat het bestuur zelf de consistentie van zijn eigen beleid heeft te bewaken, en 
2. bij handhavingsverzoeken. Het is namelijk aan het bestuur om te onderzoe-
ken of sprake is van een illegale situatie. Schuurmans voegt hier nog aan toe dat 
voor de bewijsvoeringslast van het bestuur relevant is in welke mate de te bewij-
zen feiten in zijn bewijsdomein liggen. Ook is het aan het bestuursorgaan om 
onderzoek te doen om de waarde van het overgelegde bewijsmateriaal te kunnen 
bepalen. Indien het bestuursorgaan weinig waarde toekent aan het overgelegde 
bewijsmateriaal, dient het bestuursorgaan dat te motiveren. Ten slotte moet het 
bestuursorgaan kunnen aantonen dat het – waar van toepassing – voldoende 
onderzoek heeft gedaan naar de nadelige gevolgen van het besluit.

De hier vermelde bewijsvoeringslast voor het bestuursorgaan ontheft de aanvra-
ger echter niet snel van zijn bewijsrisico. Deze verschuift slechts naar het bestuur 
waar de materiële wet de bewijslast expliciet aan het bestuursorgaan oplegt. Het 
komt echter ook voor dat niet zozeer sprake is van een objectieve feitenvaststelling, 
maar eerder van een weging van stellingen en de daarbij betrokken belangen, 
door het bestuursorgaan55. Schuurmans stelt hier: ‘Effectief bestuur kan alleen 

54 Schuurmans 2006, ‘Besluit gevraagd, bewijslast gekregen. De bewijslastverdeling bij het besluit 
op aanvraag’ (dissertatie VU 2006), Jurisprudentie Bestuursrecht plus, 2004, p. 217-227; ABRvS 19 
augustus 1999, AB 1999, 403 m.nt. MSV (winterbewaarprei).

55 Scheuder-Vlasblom 2006, p. 172.
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worden gevoerd indien het bestuur regelmatig gebruik maakt van vermoedens’, 
en ‘aan besluiten kunnen objectief onbewijsbare feiten ten grondslag liggen’56.
Van een burger die de door het overheidsorgaan verkregen informatie betwist of 
meent dat de door het bestuur geconcretiseerde bewijslast en belangenafweging 
onredelijk is, wordt aldus meer verwacht dan eigen tegenargumenten hiertegen 
inbrengen om gelijk te krijgen. Hierbij mag voorts niet vergeten worden dat het 
betreffende besluit alleen voor vernietiging door de rechter in aanmerking komt, 
indien het bestuursorgaan, dat in eerste instantie de bewijsbeslissingen neemt 
en de feiten vaststelt, in redelijkheid niet tot de feitelijke bewijslast heeft kunnen 
komen (marginale toetsing). Volledigheidshalve zij erop gewezen dat waar een 
bestuursorgaan beslissingen moet voorbereiden voor een groot aantal gelijksoor-
tige gevallen (dus in geval van beslissingsfabrieken), dit bestuursorgaan tevoren 
een keuze zal moeten maken met betrekking tot zijn onderzoeksmethoden en 
de toelaatbare bewijsmiddelen. Een tijdige en consequente afhandeling van deze 
gevallen vergt namelijk vaste bewijsregels.

Ook zij erop gewezen dat de bestuursrechter op grond van artikel 6:69, derde 
lid, van de Awb bevoegd is tot aanvulling van de door partijen ingebrachte feiten. 
Deze feitenaanvulling heeft compensatie van ongelijkheid tussen partijen, en 
materiële waarheidsvinding ten doel. Crommelin57 wijst erop dat de rechter 
daarbij niet de regelingen van hoofdstuk 8 van de Awb betreffende het feitelijk 
onderzoek mag doorkruisen, en evenmin feiten mag aanvullen, die partijen niet 
(meer) mogen inbrengen (de zogenaamde bewijsfuik). Daarmee zijn de moge-
lijkheden waarover de rechter beschikt om de feiten daadwerkelijk aan te vullen 
marginaal.

3.3.8 De leerfunctie

Een regelmatige terugkoppeling van de afgehandelde bezwaren kan leiden tot 
bijstelling van het beleid van een bestuursorgaan en/of van zijn werkwijze of 
-instructies. De opinie en aanbevelingen van een onafhankelijke adviescommis-
sie in bezwaar kunnen ertoe bijdragen dat de leerfunctie werkt, aldus Notten58.
Sanders meent dat de leerfunctie nauwelijks aantoonbaar is. Deze functie is op 
aanraden van de Raad van State indertijd in het wetsontwerp opgenomen59.

56 Schuurmans 2006, ‘Bewijslastverdeling in een bestuursrechtelijke context’ (dissertatie VU 2006), NTB 
 2004/1, p. 9.

57 Crommelin 2007 (dissertatie UL), p. 419-420.
58 Notten 1998 (dissertatie UM), p. 326 e.v. juncto p. 420.
59 Sanders 1999 (dissertatie RUG), p. 80.
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3.4 Het karakter van administratief beroep

3.4.1 Algemeen

Een definitie van ‘administratief beroep instellen’ wordt gegeven in artikel 1:5, 
tweede lid, Awb60. Het instellen van administratief beroep geschiedt door het 
indienen van een beroepschrift bij het beroepsorgaan61. Dit is een ander bestuurs-
orgaan van hetzelfde of een ander openbaar lichaam. Daarmee is gelijk het 
belangrijkste verschil tussen de bezwaarprocedure en administratief beroep 
gegeven, namelijk dat het administratief beroep geen verlengde besluitvorming 
kent, omdat per definitie een ander, in de bestuurshiërarchie hoger geplaatst 
orgaan in tweede instantie beslist. Bij administratief beroep staat het element van 
toezicht van het hiërarchisch hogere orgaan op het lagere orgaan op de voorgrond 
en speelt – waar binnen dezelfde organisatie het hiërarchisch hogere beroepsor-
gaan de bezwaren tegen de primaire besluiten van meer dan één bestuursorgaan 
afhandelt – eenheid van besluitvorming een rol. Bij het gebruik van de term 
‘hiërarchisch hoger’ moet overigens niet gedacht worden aan de relatie tussen 
een leidinggevende en een ondergeschikte. Het hiërarchisch hogere bestuurs-
orgaan heeft op grond van zijn beroepsbevoegdheid geen zeggenschap over het 
bestuursorgaan dat in eerste instantie beslist. Het is dan ook niet nodig dat het 
beroepsorgaan dezelfde primaire bevoegdheden heeft als de bestuursorganen die 
in eerste instantie beslissen.

De beroepsbevoegdheid wordt steeds verleend bij een bijzondere wet. Daarbij 
dienen twee zaken geregeld te worden: a. het beroepsorgaan dient de bevoegdheid 
te verkrijgen om de beslissingen van het/de lagere bestuursorga(a)n(en) te ver-
nietigen, en b. het beroepsorgaan dient aangewezen te worden als beroepsinstan-
tie waarbij belanghebbende burgers van laatstbedoelde beslissingen in beroep 
kunnen komen. In de systematiek van de Awb is het bestuurlijk toezicht geregeld 
in Titel 10.2 (‘Toezicht op bestuursorganen’). Deze titel gaat over de bevoegdheid 
tot het goedkeuren, vernietigen en schorsen van besluiten van andere bestuurs-
organen. Administratief beroep onderscheidt zich van dit ‘echte’ toezicht doordat 
het initiatief hier steeds uitgaat van de belanghebbende burger. Dat wijst erop 
dat de rechtsbescherming van de burger ook bij administratief beroep voorop 
staat, en niet de beheersing van de financiële uitgaven en/of de coördinatie van 
het beleid zoals bij het toezicht krachtens Titel 10.2 van de Awb. Dat betekent 
ook dat het beroepsorgaan in beginsel de diepgang van zijn bemoeienis met het 

60 Artikel 1:5, 2e lid, Awb: “Onder het instellen van administratief beroep wordt verstaan: het gebruik 
maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een 
besluit te vragen bij een ander bestuursorgaan dan hetwelk het besluit heeft genomen”.

61 Artikel 6:4, 2e lid, Awb.
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lagere bestuursorgaan zelf kan bepalen62, terwijl een toezichthouder weinig tot 
geen beleidsvrijheid heeft sedert het gedogen van onwettige praktijken niet meer 
wordt geaccepteerd. Aldus kan geconcludeerd worden dat administratief beroep 
een mengvorm is van de bezwaarschriftprocedure en bestuurlijk toezicht, met 
een sterk contradictoir karakter nu naast de belanghebbende burger als eisende 
partij ook het primaire bestuursorgaan als verweerder in de beroepsprocedure 
betrokken is.

De deels afwijkende functie van het administratief beroep ten opzichte van 
de bezwaarschriftprocedure heeft de wetgever doen besluiten om ten aanzien 
van de (administratieve) beroepsprocedure regels te geven, die deels afwijken 
van de regels voor de bezwaarschriftprocedure. Dat verhindert overigens niet 
dat het beloop van beide procedures – zeker voor een juridisch niet onderlegde 
burger – overeenkomt. Alvorens de afdelingen 7.2 (met de bijzondere regels voor 
bezwaar) en 7.3 (met de bijzondere regels voor het administratief beroep) van de 
Awb vergelijkenderwijs te bespreken, volgen hieronder eerst nog enige voorbeel-
den van administratief beroep.

Ingevolge artikel 155 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 200, 
191) mag administratief beroep slechts opengesteld worden, indien: a. sprake is 
van een niet in overwegende mate gebonden besluit, en b. het belang van de een-
heid van beleid of van sturing door een hoger bestuursorgaan op een beleidster-
rein waarvoor dit orgaan verantwoordelijkheid draagt, niet afdoende door andere 
bestuursinstrumenten kan worden verzekerd. Administratief beroep vormt dan 
ook een uitzondering op de bij de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven 
bezwaarschriftprocedure. Toch zijn er genoeg voorbeelden van administratief 
beroep te vinden. Allereerst kan bij gemeentelijke autonome verordeningen 
krachtens artikel 152 van de Gemeentewet geregeld worden dat een belangheb-
bende burger van een besluit van het College van B&W bij de Gemeenteraad in 
(administratief) beroep komt.

Concrete voorbeelden van administratief beroep zijn te vinden in:
– de NWO-instellingswet (van een subsidiebeslissing genomen door een of 

enige van de acht bij het NWO-Reglement aangewezen Gebiedsbesturen staat 
krachtens artikel 30 van de NWO-Instellingswet beroep open bij het Algemeen 
Bestuur van NWO);

– de Flora en Faunawet (van de intrekking of weigering van een jachtvergunning 
door de korpschef van het regionale politiekorps in de regio staat krachtens 
artikel 42, vierde lid, beroep open bij de Minister van Landbouw, Natuur en 
Visserij);

62 Schreuder-Vlasblom 2006, p. 144.
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– de Wet wapens en munitie (van de intrekking of weigering van een wapen-
vergunning door de korpschef van het regionale politiekorps in de regio staat 
krachtens artikel 34 beroep open op de Minister van Justitie);

– de medische wetgeving (van ‘oordelen’ – zijnde Awb-besluiten – van de 
Medisch-ethische Toetsingscommissie die geen betrekking hebben op weten-
schappelijk onderzoek met geneesmiddelen staat krachtens artikel 23 van de 
Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met mensen beroep open bij de 
Centrale Commissie Medische Onderzoek);

– de onderwijswetgeving (van beslissingen van de Commissies voor de examens 
of van examinatoren staat krachtens artikel 7:61 van de Wet op het Hoger 
Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek beroep open bij het College 
van beroep voor de examens);

– de Waterschapswet (van bepaalde besluiten van het Waterschapbestuur staat 
krachtens artikel 153 beroep open op Gedeputeerde Staten);

– het Waterleidingbesluit (van bepaalde besluiten staat krachtens artikel 23 
beroep open bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer);

– de Spoorwegwet d.d. 23 april 2003 (voor de spoorweginspectie staat krachtens 
artikel 13 in bepaalde gevallen beroep open op de Minister van Verkeer en 
Waterstaat).

Daarnaast zijn er voorbeelden waarin een beslissing van een bestuursorgaan bij 
bijzondere wet63 of ten gevolge van bestendig gebruik64 gelijkgesteld wordt met 
een uitspraak in administratief beroep. Dit wordt wel ‘quasi administratief beroep’ 
genoemd. Omdat de hoofdstukken 6 en 7 van de Awb niet op de Invorderingswet 
van toepassing zijn verklaard, maar tegelijkertijd eenzelfde soort procedure wordt 
voorgeschreven, zijn met name in de fiscale wetgeving voorbeelden te vinden van 
‘quasi administratief beroep’65.

3.4.2 De in (administratief ) beroep toepasselijke regels in afwijking van de 
bezwarenprocedure

Het essentiële verschil tussen de bezwarenprocedure en administratief beroep 
wordt het beste getypeerd door de verschillen tussen de artikelen 7:11 en 7:25 
Awb. Als toezichthouder dient het beroepsorgaan bij zijn beleidsmatige herbe-
oordeling terughoudender te zijn dan het bestuursorgaan dat de heroverweging 

63 Zie artikel 19, lid 3, Wet medezeggenschap onderwijs 1992.
64 Rb. Den Haag 19 oktober 1995, JB 1996, 90 juncto artikel 22 Waterstaatswet 1900.
65 Zie J.W. Ilsink en Richard H. Happé, Algemeen fiscaal bestuursrecht, Deventer: Kluwer 2000.
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in bezwaar uitvoert. Dit met het oog op de consistentie van het beleid van het 
primair bevoegde orgaan en de decentralisatiegedachte. Die terughoudendheid 
komt duidelijk tot uiting in het verschil in formulering tussen artikel 7:11 (gel-
dend voor bezwaar) en artikel 7:25 Awb (geldend voor beroep). Krachtens artikel 
7:11 dient – zoals in paragraaf 3.3 uiteengezet is – in bezwaar een volledige her-
overweging plaats te vinden, en voor zover die heroverweging daartoe aanleiding 
geeft, het bestreden besluit herroepen te worden. Krachtens artikel 7:25 kan het 
bestreden besluit slechts worden vernietigd voor zover het beroep ontvankelijk en 
gegrond is. Hier ontbreekt de tussenstap van de bestuurlijke heroverweging (die 
meer kan omvatten dan hetgeen de belanghebbende(n) in bezwaar heeft/hebben 
ingebracht). Vanwege die tussenstap bevat artikel 7:11 twee leden, waar artikel 
7:25 met één artikellid volstaat. De toetsing in beroep beperkt zich dan ook steeds 
tot die aspecten van het primaire besluit die de belanghebbende(n) heeft/hebben 
ingebracht. Dat brengt tegelijkertijd met zich dat reformatio in peius in beroep 
niet mogelijk is66. In de jurisprudentie wordt een strikt onderscheid aangehouden 
tussen een herroeping van een bestreden besluit in bezwaar en een vernietiging 
van een bestreden besluit in (administratief) beroep. In beide gevallen verdwijnt 
het bestreden besluit alsof het nooit heeft bestaan, zodat het hier om een onder-
scheid gaat zonder praktische betekenis67.

In een aantal uitspraken68 geven de appèlrechters als hun standpunt te kennen dat 
een nieuw besluit in het kader van een bezwaarprocedure in principe gelijktijdig 
met de herroeping van het bestreden besluit genomen dient te worden. Voor twee 
in de tijd gesplitste ‘besluiten’ – één betreffende de herroeping van het bestreden 
besluit, en één betreffende het nieuwe besluit – is dus in beginsel geen plaats. In 
zijn noot onder één van deze uitspraken, te weten de uitspraak van de ABRvS van 
6 juni 1995, schrijft Goorden: 

‘de boodschap van deze uitspraak is helder: wanneer een bestuursorgaan op een 
bezwaarschrift beslist, dient het in beginsel volledige duidelijkheid te verschaffen omtrent 
de gevolgen van zijn beslissing.’ 

In een andere van bedoelde uitspraken, te weten die van 27 mei 1999, overweegt 
de Afdeling 

66 Damen e.a. 2006, p. 191.
67 Damen e.a. 2006, p. 163; Samsom III, artikelsgewijs commentaar art. 7:11/6, L.M. Koenraad.
68 ABRvS 16 maart 1995, AB 1995, 399 (huisnummers Broekheurnerweg); ABRvS 6 juni 1995, AB 416 

m.nt. C.P.J. Goorden; ABRvS 7 augustus 1997, AB 1998, 96 (Huddingweg); CBB 8 oktober 1997, AB 
1998, 134, CRvB 9 december 1997, AB 1998, 92; ABRvS 27 mei 1999, AB 2000, 13 m.nt. G.J.; ABRvS 
15 december 2004, JB 2005, 43 (glastuinbouw Ronde Venen). 
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‘dat het feit dat het nemen van een nieuw besluit afhankelijk wordt gesteld van nader 
onderzoek, er blijk van geeft dat verweerder nog geen volledige heroverweging heeft 
verricht.’

Dat nadere onderzoek betreft onderzoek naar de humaan toxicologische risico’s 
ter bepaling van de urgentie van een sanering, en alles wijst er mijns inziens op 
dat het om een deskundigen onderzoek gaat, dat wil zeggen onderzoek dat in de 
regel niet uitvoerbaar is binnen de besistermijnen van artikel 7:10 Awb. In zijn 
noot onder deze laatste uitspraak kan GJ desondanks niet anders dan concuderen 
dat dit nadere onderzoek had moeten plaatsvinden alvorens verweerder de beslis-
sing op bezwaar nam. Een gelijksoortige handelwijze dient gevolgd te worden 
in geval van administratief beroep. Hier laat overigens de wettekst zelf weinig 
ruimte voor een stapsgewijze besluitvorming.

Een dergelijke besluitvorming verdraagt zich niet met het driefasenmodel van 
de Awb. Immers, dan ligt er opnieuw een primair besluit ten aanzien waarvan 
eerst de bezwarenprocedure doorlopen moet worden, alvorens de rechter kan 
worden ingeschakeld. Een stapsgewijze besluitvorming in de fase van bezwaar 
of beroep is ook strijdig met artikel 148, tweede lid, van de Aanwijzingen voor 
de regelgeving (Stcrt. 2000, 191), nu in dit artikellid wordt bepaald dat voor alle 
belanghebbenden in dezelfde beroepsmogelijkheden (lees: op de rechter) moet 
worden voorzien. Toch zijn er in de jurisprudentie enkele uitzonderingen te 
vinden waarin (zelfs) de appèlrechter de eis dat het nieuwe besluit tegelijkertijd 
met de herroeping moest plaatsvinden te zwaar vond. Het gaat hierbij om die 
gevallen waarin alsnog een wettelijk voorgeschreven vrijstellingsprocedure ex 
artikel 19/19A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening moest worden gevolgd69

waarmee geruime tijd kan zijn gemoeid. Daarnaast kan het geval worden 
genoemd van een aflopende handeling, waarbij die handeling al is verricht. Het 
volgende voorbeeld70 maakt duidelijk waar het hierbij om gaat. Een transporteur 
had bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) om ontheffing gevraagd ten 
behoeve van een exceptioneel transport. Nodig voor dit transport was een door-
rijhoogte van 5.58 m. Door de Dienst voor het Wegverkeer (DWV) werd daarom 
een ontheffing verleend tot 5.64 m. Echter, er bevond zich onderweg, ondanks de 
verkregen ontheffing, een opstakel op een doorrijhoogte van 5.31 m. De hierdoor 
gedupeerde ontheffinghouder kwam in bezwaar bij de DWV, nadat het transport 
had plaatsgevonden, maar voordat de beroepstermijn was verstreken. De DWV 
verklaarde het bezwaarschrift ongegrond met een beroep op het verbod van refor-

69 ABRvS 27 september 2006, JB2007/4, en ABRvS 6 december 2006, AB 2007, 200 (bouw windtur-
bine) m.nt. B.W.N. de Waard.

70 ABRvS 19 april 2006, AB 2006, 311 (ontheffing exceptioneel transport) m.nt. B.W.N. de Waard.
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matio in peius. Volgens de DWV zou namelijk de ontheffinghouder slechter af 
zijn, wanneer de ontheffing in de bezwaarfase werd teruggedraaid. Daarmee zou 
het uitgevoerde transport alsnog strafbaar worden. De appelrechter vond dat een 
dergelijk ‘ex nunc’ redenatie niet op zijn plaats was, terwijl naar de feiten ‘ex tunc’ 
sprake was van een gegrond bezwaar, ook al zag de rechter in de aard van het 
primaire besluit in combinatie met het wegvallen van het praktisch belang van 
een vervangend besluit (het transport zou niet worden overgedaan) reden voor 
een uitzondering op de plicht om een vervangend besluit te nemen. Daarnaast 
vond de rechter dat sprake was van een onvoldoende zorgvuldig genomen besluit, 
nu de DWV bij de wegbeheerders slechts telefonisch navraag had gedaan over de 
feitelijke toestand van de doorrijhoogte. In zijn noot onder deze uitspraak wijst 
De Waard erop dat deze zaak feitelijk niet past in het systeem van de Awb. Ook 
wijst hij op het belang voor de gedupeerde ontheffinghouder van een gegrond ver-
klaring van zijn bezwaar met het oog op een door deze eventueel te ondernemen 
onrechtmatige daad actie bij de civiele rechter.

Vanwege zijn toezichthoudende functie heeft administratief beroep een 
ingrijpender karakter dan de bezwarenprocedure. Tevens is hier sprake van recht-
spraak als bedoeld in artikel 6 EVRM. Daarom heeft de wetgever het administra-
tief beroep een formeler karakter gegeven dan de bezwaarprocedure. Hiervan 
geven de volgende Awb-bepalingen blijk.
– De bevoegdheid van administratief beroep mag niet worden gemandateerd71.
– Het beroepsorgaan moet zelf optreden als horende instantie tenzij het horen 

is opgedragen aan een bij of krachtens de wet ingestelde externe adviescom-
missie72. In bezwaar kan het horen worden overgelaten aan de voorzitter of een 
lid van het bestuursorgaan, dan wel een persoon die niet bij de voorbereiding 
van het bestreden besluit betrokken is geweest of een commissie waarvan de 
voorzitter niet bij de voorbereiding van het besluit betrokken is geweest.

– Het horen geschiedt in principe in het openbaar, terwijl in bezwaar het 
bestuursorgaan zelf mag bepalen of het horen al dan niet in het openbaar 
plaatsvindt73. De woorden ‘in principe’ houden volgens Koenraad & Sanders74

in, dat deze bevoegdheid aan grenzen kan worden gebonden door een wette-
lijke voorschrift van lagere orde dan de Awb, en zelfs door een beleidsregel als 
bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Awb. Volgens Koenraad75 daarentegen 
biedt de regel van artikel 7:19 Awb (het horen is in principe in administratief 

71 Zie artikel 10:3, lid 2, onder c, Awb.
72 Zie artikel 7:19, leden 1 en 2 (geldig voor beroep) en artikel 7: 5, lid 1 (geldig voor bezwaar), Awb.
73 Zie artikel 7:19, lid 3 (geldig voor beroep) en artikel 7:5, lid 2 (geldig voor bezwaar), Awb.
74 Koenraad & Sanders 2006, p. 83.
75 Samsomklapper III, L.M. Koenraad, artikelsgewijs commentaar, 3 (Geschiedt het horen in het 

openbaar?).
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beroep een openbare aangelegenheid) lagere regelgevers geen ruimte om dit 
principe geheel of gedeeltelijk te verlaten76.

Het feit dat een ander bestuursorgaan in tweede instantie beslist, heeft nog een 
aantal, vooral praktische gevolgen. Dit blijkt uit de volgende Awb-bepalingen.
– Behalve de indiener van het beroepschrift, dient ook het bestuursorgaan dat 

de beslissing in eerste instantie heeft genomen als verwerende partij, een ont-
vangstbevestiging te krijgen77.

– Ook de verwerende partij dient te worden gehoord78, en wel in aanwezigheid 
van de belanghebbende(n) en vice versa.

– In geval volledig aan de belanghebbende(n) wordt tegemoet gekomen respec-
tievelijk deze niet in hun belangen worden geschaad, kan niet van het horen 
worden afgezien zonder dat de verwerende partij daarmee instemt79.

– De termijn waarbinnen beslist moet worden, is hetzelfde voor bezwaar als voor 
beroep (en bedraagt 6 of 10 weken afhankelijk van wie hoort: het bestuurs-
orgaan zelf of een adviescommissie), tenzij het beroepsorgaan tot een andere 
rechtspersoon behoort als de verwerende partij. In dat geval bedraagt de 
beslistermijn 16 weken. Ook de verlengingstermijn is hetzelfde voor bezwaar 
als voor beroep (en bedraagt 4 weken). In geval het beroepsorgaan tot een 
andere rechtspersoon behoort, bedraagt de verlengingstermijn het dubbele 
(8 weken)80.

– Ook de verwerende partij dient een kopie van het besluit op beroep te ontvan-
gen van het beroepsorgaan81.

3.5 Het horen

3.5.1 De hoorplicht en haar functies

Voor wat betreft de fase van bezwaar en beroep, is de hoorplicht neergelegd in 
artikel 7:2 Awb, zonder dat aangegeven wordt hoe aan die hoorplicht gevolg 
moet worden gegeven. Dat betekent dat zowel schriftelijk, telefonisch, als door 
middel van een hoorzitting kan worden gehoord. Het horen van de bezwaarde 
krachtens artikel 7:2 Awb, alhoewel volgens vaste jurisprudentie geen aspect van 

76 Zie ook onder 2.6.3(De Commissie Beroep en Bezwaarschriften van NWO).
77 Zie artikel 6:14, lid 2, Awb.
78 Zie artikel 7:16, lid 2 (geldig voor beroep) versus artikel 7:2, lid 1 (geldig voor bezwaar), Awb.
79 Zie artikel 7:3, onder d (geldig voor bezwaar), dat in artikel 7:17 (geldig voor beroep) ontbreekt.
80 Zie de artikelen 7:10 (geldig voor bezwaar) en 7:24 (geldig voor beroep), Awb.
81 Zie artikel 7:12 (geldig voor bezwaar) en 7:26, lid 4 (geldig voor beroep), Awb.
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openbare orde82, vormt een essentieel onderdeel van de bezwaarprocedure. For-
meel juridisch gezien wordt door middel van de hoorplicht de lijn aangegeven 
waarlangs de beslissing op bezwaar tot stand dient te komen. Het betreft hier 
een eis van een goede procesorde en tevens een procedurele minimum-eis: par-
tijen dienen over dezelfde informatie te kunnen beschikken (beginsel van hoor 
en wederhoor), zodat zij in het zich voordoende geschil gelijke kansen hebben 
(verdedigingsbeginsel). De hoorplicht heeft daarnaast een materiële kant. Door 
aan de hoorplicht te voldoen, komt men tevens toe aan de vraag – althans dat 
is de bedoeling – welke beslissing op bezwaar in de rede ligt. Aldus vervult de 
hoorplicht de volgende functies83:
a. de betrokken partijen worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze toe 

te lichten en hun belangen te bepleiten;
b. het helpt het bestuursorgaan bij de uitvoering van zijn algemene wettelijke 

zorgvuldigheidsplicht ex artikel 3:2 Awb om de voor de beslissing op bezwaar 
benodigde kennis te vergaren;

c. door overtuiging en onderhandeling kan worden gezocht naar draagvlak, of 
zelfs een minnelijke schikking;

d. het horen draagt bij aan de filterfunctie van de bezwarenprocedure.

Tegenover de mogelijkheden voor onderhandelingen respectievelijk een minne-
lijke schikking sta ik enigszins sceptisch. De bestreden primaire beschikking 
is immers tot stand gekomen op basis van bepaalde wettelijke regelgeving en 
aanvullend beleid van het betrokken bestuursorgaan. Noch die regelgeving noch 
het beleid biedt doorgaans de mogelijkheid om daarvan af te wijken. Hier liggen 
ontoelaatbare precedentwerking en schending van het gelijkheidsbeginsel op de 
loer. Evenmin lijkt het me wenselijk dat de uitkomst van een bezwaarprocedure 
(mede) afhankelijk wordt gemaakt van de onderhandelingstalenten van indivi-
duele aanvragers. Dat neemt niet weg dat het gezamenlijk naar een oplossing 
zoeken voor een door een belanghebbende geconstateerd probleem op zich zelf 
genomen positief is. Daarbij mag een bestuursorgaan echter niet zo ver gaan 
dat een belanghebbende burger het gevoel krijgt dat de door het bestuursorgaan 
voorgestelde ‘oplossing’ voorgaat op het bezwaar-/beroepsrecht van die burger.

Artikel 7:3 van de Awb bepaalt dat de hoorplicht is van toepassing is in de vol-
gende gevallen:
– het bezwaar is kennelijk niet-ontvankelijk;
– het bezwaar is kennelijk ongegrond;

82 ABRvS 29 juli 1996, JB 1996, 190; CRvB 7 februari 2001, AB 2001, 178 m.nt. HBr.
83 Koenraad & Sanders 2006, p. 61; Samsom III art. 7:2 Awb, L.M. Koenraad; Notten 1998 (dissertatie 

UM), p. 180 e.v. juncto p 245 e.v. 
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– de belanghebbenden hebben verklaard geen behoefte om gebruik te maken 
van hun hoorrecht;

– aan het bezwaar wordt volledig tegemoet gekomen, zonder dat andere belang-
hebbenden doordaar in hun belangen kunnen worden geschaad.

In de praktijk komen ‘kennelijk’ niet-ontvankelijke en ‘kennelijk ongegronde 
bezwaren nauwelijks voor, is mijn ervaring. Zo spreekt artikel 6:11 van de Awb 
van ‘verschoonbare termijnoverschrijding’. Dat betekent dat een bezwaarschrift 
dat duidelijk pas op de post is gedaan na afloop van de wettelijke bezwaartermijn 
niet per definitie te laat, met andere woorden ‘kennelijk niet-ontvankelijk’ is. Eerst 
zal de indiener van dat bezwaarschrift gevraagd moeten worden wat de reden is 
van de termijnoverschrijding. Een gelijksoortig verhaal gaat op met betrekking 
tot de ongegrondheid van een bezwaarschrift. Het feit dat het overheidsorgaan 
het bezwaar kennelijk ongegrond vindt, wil nog niet zeggen dat de indiener van 
dat bezwaar dat ook vindt. Het enkele feit dat die burger in bezwaar is gekomen, 
vormt een indicatie van het tegendeel. Het instrument van bezwaar en beroep 
dient mijns inziens– zoals eerder betoogd – primair de rechtsbescherming 
van de burger. Dat betekent dat die burger gehoord zal moeten worden, en dat 
bezwaren praktisch nooit als ‘kennelijk ongegrond’ zijn aan te merken. De vaste 
jurisprudentie betreffende de artikelen 7:2 en 7:3 wijst in dezelfde richting: voor 
het achterwege laten van het horen is slechts ruimte als volstrekt duidelijk is dat 
het horen niet zinvol is. De vraag dient zich aan of in geval van schending van de 
hoorplicht sprake kan zijn van een dusdanig ernstig vormverzuim dat daarmee 
de beslissing op bezwaar onrechtmatig wordt. In elk geval mag van artikel 7:3 
Awb (betreffende het niet-horen) slechts gebruik gemaakt worden als volstrekt 
duidelijk is dat het horen niet zinvol is, en kan waar onterecht niet gehoord is, 
artikel 6:22 Awb (betreffende vormverzuim zonder benadeling van de belang-
hebbende) geen toepassing vinden84.

Het horen in bezwaar (of administratief beroep) kan ten slotte ook dienen om 
een schending van de hoorplicht in het kader van de primaire besluitvorming te 
corrigeren. Deze correctie zal bijvoorbeeld nodig zijn, indien een bestuursorgaan, 
met een onterecht beroep op artikel 4:11 of 4:12, niet heeft voldaan aan zijn hoor-
plicht van de artikelen 4:7, eerste lid, en/of 4:8, eerste lid, van de Awb. Op grond 
van deze laatste artikelen behoeft met name niet te worden gehoord alvorens een 
primair besluit wordt genomen, indien de vereiste spoed zich daartegen verzet, of 
indien de beschikking strekt tot het vaststellen van een financiële verplichting of 
aanspraak, terwijl a. tegen die beschikking in bezwaar of (adminsitratief) beroep 

84 ABRvS 8 oktober 2003, JB 2003, 320, en CRvB 21 december 2000, JB 2001, 50. 
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kan worden gekomen, en b. de nadelige gevolgen na bezwaar of (administratief) 
beroep volledig ongedaan gemaakt kunnen worden.

Of aan deze laatste voorwaarde kan worden voldaan, is minder eenvoudig te 
beantwoorden dan op het eerste gezicht lijkt. Volgens Konijnenbelt & Van Male85

dient in elk geval gehoord te worden in geval van belastende beschikkingen 
en intrekkingen van begunstigde beschikkingen. De uitzondering op de hoor-
plicht van artikel 4:12 is huns inziens met name bedoeld voor de fiscus en de 
uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringswetten. Zij tekenen hierbij aan 
dat deze bestuursorganen er overigens verstandig aan doen om waar mogelijk 
de betrokkenen toch te horen, ‘al was het maar per telefoon’. Dat roept de vraag 
op of een bestuursorgaan dat subsidiebesluiten neemt waarbij voldaan is aan de 
voorwaarden van artikel 4:7, bij afwijzing van een subsidieaanvraag zich kan 
beroepen op de uitzondering van artikel 4:12. Dit zal slechts het geval zijn, indien 
het op een later tijdstip alsnog (moeten) toekennen van de gevraagde subsidie 
niet tot onherstelbare nadelige gevolgen heeft geleid. Dit zal van de feitelijke con-
crete omstandigheden afhangen, maar in zijn algemeenheid lijkt wel sprake te 
(kunnen) zijn van dergelijke gevolgen. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat 
specifiek personeel dat ingezet (en betaald) zal worden met de gevraagde maar 
geweigerde subsidie, na afloop van de bezwaar-/beroepsprocedure niet meer 
beschikbaar is. Dat betekent wel dat pas áchteraf – op een tijdstip dat veel later 
ligt dan het moment waarop het primaire besluit wordt genomen – kan worden 
vastgesteld of sprake is van onherstelbare nadelige gevolgen in geval dat primaire 
besluit is genomen zonder te horen. Verstandige bestuursorganen zullen zich 
daarom tweemaal bedenken alvorens zich op artikel 4:12 te beroepen. Mocht 
desondanks ten onrechte niet zijn gehoord, dan kan deze schending van de hoor-
plicht in bezwaar/beroep gecorrigeerd worden. Hierbij zij aangetekend dat in de 
literatuur aan de hoorplicht in eerste instantie niet zo strikt de hand wordt vast-
gehouden als in bezwaar/beroep86. In geval van verwijtbare onrechtmatigheid 
van het bestuursorgaan kan een verzoek als bedoeld in artikel 7:15 respectievelijk 
7:28 Awb echter slechts de vergoeding van de proceskosten omvatten, dat wil 
zeggen de kosten die de belanghebbende redelijkerwijs heeft moeten maken in 
verband met de behandeling van het bezwaar/beroep. Zelfs voor het claimen van 
de directe kosten veroorzaakt door de onherstelbare nadelige gevolgen van het 
niet horen in eerste instantie (zoals recruteringskosten om nieuw personeel aan 
te trekken of rentekosten voor het afsluiten van een lening) is in bezwaar/beroep 
geen plaats. In het kader van een rechterlijke procedure kan op grond van artikel 

85 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 191 en 297.
86 Schreuder-Vlasblom, 2006, p. 170-171; Koenraad en Sanders 2006, p. 63.
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8:73 of 8:73a het bestuursorgaan wel tot vergoeding van de door de belangheb-
bende geleden schade worden veroordeeld.

3.5.2 Ten aanzien van wie geldt de hoorplicht?

De hoorplicht geldt krachtens artikel 7:2 Awb ten aanzien van alle belanghebben-
den als bedoeld in artikel 1:2 Awb. Alhoewel artikel 1:2, tweede lid, stelt dat ten 
aanzien van bestuursorganen de hun toevertrouwde belangen als hun belangen 
worden beschouwd, zal het bestuursorgaan aan wie het bezwaarschrift is gericht, 
slechts gehoord kunnen worden – en dan nog slechts als v́erweerder´- in geval 
een externe adviescommissie het horen op zich neemt. Het zal van het type zaak 
afhangen of een belanghebbende die verhinderd is om een zitting bij te wonen, 
er genoegen moet mee moet nemen dat een gemachtigde87 namens hem gehoord 
wordt. Betreft het een zaak die op de persoon van de bezwaarde zelf betrekking 
heeft – zoals in personeelsaangelegenheden – dan ligt het voor de hand de zaak 
uit te stellen totdat de belanghebbende wel in persoon kan verschijnen. Betreft 
het een zaak waarbij de belangen van derden dreigen te worden geschaad doordat 
het bestreden besluit binnen afzienbare termijn zijn rechtskracht verliest, dan 
mag ervan uitgegaan worden dat geen uitstel van horen verleend zal worden. Op 
een verzoek om uitstel van de hoorzitting dient, ook als dit verzoek slechts enkele 
dagen voor de zitting binnenkomt, zo spoedig mogelijk te worden beslist. Uiter-
aard mogen bij de afweging ook de vastgestelde zittingsdata en de agenda ś van 
de commissieleden een rol spelen, mits hierdoor bepaalde belanghebbenden niet 
worden bevoor- of benadeeld.

3.5.3 De vaststelling van de datum en de uitnodiging voor de hoorzitting

Koenraad & Sanders gaan er vanuit88 dat tien dagen voor de hoorzitting als uiter-
ste termijn gezien moet worden voor het verzenden van de uitnodiging voor de 
zitting. Als argument voeren zij aan dat tot die datum de belanghebbenden nog 
nadere stukken mogen indienen. Volgens mij heeft die termijn van tien dagen 
meer te maken met de verplichting van het bestuursorgaan om het bezwaardos-
sier uiterlijk één week voorafgaand aan de zitting voor de bezwaarde ter inzage 
te leggen. Als minimale termijn voor het verzenden van de uitnodiging voor de 
zitting denk ik – naar analogie van artikel 8:56 Awb – eerder aan drie weken, en 
dan nog slechts indien uit te voren informeel overleg met de bezwaarde blijkt dat 

87 ABRvS 2 juli 2003, JB 2003, 230; ABRvS 14 mei 2003, JB 2003, 171; ABRvS 26 februari 2003, JB 2003, 
 103.

88 Koenraad & Sanders 2006, p. 71.
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de zittingsdatum haalbaar is. Het opleggen van een zittingsdatum is volgens mij 
pas zorgvuldig indien er minstens vier weken zitten tussen de uitnodiging en de 
zittingsdatum. Op deze termijn moet het voor een bezwaarde mogelijk zijn om 
met zijn reeds gemaakte andere afspraken dusdanig te schuiven dat hij/zij zich 
voor de zitting vrij kan maken. Ziet de bezwaarde desondanks geen kans om 
op de zittingsdatum te verschijnen, dan zal hij/zij zich moeten verlaten op een 
gemachtigde.

Koenraad & Sanders89 vinden dat in de uitnodiging moet worden vermeld wie 
zullen horen en wie gehoord worden. Ten aanzien van opgeroepen getuigen of 
deskundigen (zie ook onder 3.7) vind ik dat terecht met het oog op een optimale 
voorbereiding van de zitting door partijen. Maar waar een adviescommissie hoort, 
kan ik me voorstellen dat de namen van de commissieleden tevoren bij voorkeur 
niet bekend worden gemaakt om te voorkomen dat deze leden voorafgaand aan de 
zitting door een belanghebbende worden benaderd, hetgeen het verwijt van (de 
schijn van) partijdigheid van de hoorcommissie met zich kan brengen, hetgeen 
zoveel mogelijk vermeden dient te worden.

3.5.4 Het bezwaardossier als basis voor het horen

Krachtens artikel 7:4 is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het samenstel-
len van het bezwaardossier. Dit dossier dient uiterlijk één week voorafgaand aan 
de zitting ter inzage te liggen. Tegen vergoeding van de daarvoor gemaakte kosten 
kan een belanghebbende een kopie krijgen van de stukken van dat dossier. Het 
bestuursorgaan is dus niet verplicht om het bezwaardossier aan belanghebbenden 
toe te zenden, al gebeurt dit vaak wel. Zo-even werd de uiterste termijn voor de 
indiening van stukken, te weten tien dagen, al vermeld. Het gaat hierbij om een 
termijn van orde, waarvan de horende instantie met goedvinden van beide partijen 
mag afwijken. Echter, uiteindelijk dient het bestuursorgaan bij zijn beslissing alle 
relevante feiten en omstandigheden mee te wegen, ook wanneer deze pas na het 
horen bekend worden. In dat geval kan de horende instantie besluiten een tweede 
hoorzitting in te lassen in de bezwaarprocedure. Deze hoorzitting vindt dan niet 
plaats op grond van artikel 7:2 (de hoorplicht behoeft maar eenmaal vervuld te 
worden), maar op grond van artikel 7:9 Awb90.

89 Koenraad & Sanders 2006, p. 72.
90 ABRvS 4 mei 2005, JB 2005, 186; CRvB 22 september 2004, AB 2005, 202.
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3.5.5 Geheimhouding van stukken

Tegen procedurebeslissingen kan niet afzonderlijk bezwaar gemaakt worden, ook 
niet wanneer die beslissing (publiekrechtelijke) rechtsgevolgen heeft (zie artikel 
6:3 Awb). Pas in de volgende procedurefase, in beroep bij de rechter, kan de (on)
zorgvuldigheid van een dergelijke beslissing aan de orde worden gesteld. Dit is 
slechts anders in geval bepaalde door het bestuursorgaan achtergehouden stuk-
ken op grond van de Wob worden opgevraagd. Aldus doen zich – zoals de tekst 
van artikel 7:4, zesde lid, Awb laat zien – twee situaties voor:
1. een belanghebbende burger verzoekt om geheimhouding van een bepaald 

stuk, of wel
2. het bestuursorgaan besluit een stuk niet ter inzage te leggen.

In beide gevallen zal het algemeen belang van openbaarheid en het verdedi-
gingsbeginsel moeten worden afgewogen tegen het individuele belang van de 
belanghebbende burger respectievelijk het bestuursorgaan. Deze afweging komt 
toe aan de instantie die hoort. Dat is het betrokken bestuursorgaan tenzij deze 
een externe hoorcommissie heeft ingeschakeld. Op grond van artikel 7:13, vierde 
lid, Awb dient deze hoorcommissie dan die afweging te maken. Wanneer een 
verzoek om geheimhouding wordt ingediend als bedoeld in artikel 7:4, zesde lid, 
zal de horende instantie kennis moeten nemen van het stuk dat de belangheb-
bende geheim wenst te houden teneinde te kunnen beslissen of daadwerkelijk 
gewichtige redenen aanwezig zijn die geheimhouding gebieden. Bij verzoeken 
van belanghebbende burgers om geheimhouding moet met name gedacht 
worden aan keuringsrapporten of concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens91. Om 
van gewichtige redenen te kunnen spreken, dient in ieder geval een beroep op de 
artikelen 10 of 11, eerste lid, van de Wob stand te kunnen houden. Daarnaast dient 
het verdedigingsbeginsel bij die afweging betrokken te worden. Van de uitkomst 
van die afweging kan niet afzonderlijk in beroep gegaan worden.

In het tweede geval (waarbij het bestuursorgaan besluit bepaalde stukken achter 
te houden) kunnen belanghebbenden die stukken bij het betrokken bestuurs-
orgaan opvragen via de Wob. Van een afgewezen Wob-verzoek kan een belang-
hebbende wél afzonderlijk bezwaar aantekenen, zo nodig gecombineerd met een 
verzoek om een voorlopige voorziening teneinde nog tijdig in de procedure over 
de gewenste stukken te kunnen beschikken. In dit verband zij erop gewezen 
dat de verplichting van het bestuursorgaan om de op de zaak betrekking heb-

91 Zie Handreiking 2004, p. 25, en SAMSOM deel III, artikelsgewijs commentaar art. 7:4, no 5, L.M. 
Koenraad.
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bende stukken ter inzage te geven, ruim dient te worden uitgelegd. Voor een 
bestuursorgaan kan het onder couvert aanbieden van de geheime informatie aan 
de horende instantie in bezwaar respectievelijk de rechter in beroep een goed 
werkend alternatief vormen. Het bestuursorgaan loopt dan wel het risico dat die 
horende instantie – althans in bezwaar, als bezwaaradviescommissie92 – respec-
tievelijk de rechter na afweging tot de conclusie komt dat onvoldoende sprake 
is van ‘gewichtige redenen’ en de achtergehouden stukken alsnog vrij geeft. 
Wanneer de rechter namelijk een (beargumenteerd) verzoek ontvangt van het 
bestuursorgaan om geheimhouding van onder couvert toegezonden stukken, zijn 
er twee mogelijkheden. Ofwel de rechter besluit dat het achterhouden van infor-
matie niet gerechtvaardigd is, en geeft de onder couvert aangeboden informatie 
alsnog vrij. In dat geval zal hij deze informatie bij zijn oordeelvorming respectie-
velijk uitspraak betrekken. De andere mogelijkheid houdt in dat de rechter beslist 
dat geheimhouding van de onder couvert aangeboden stukken gerechtvaardigd 
is. In dat geval zal de rechter de andere partij(en) vragen of hij mede op grondslag 
van de geheime stukken een uitspraak mag doen. Indien die toestemming wordt 
geweigerd, zal de rechter de zaak doorverwijzen naar een andere rechter van 
dezelfde rechtbank, die dan zonder kennisneming van de geheime stukken in 
de zaak beslist93. Wanneer een bestuursorgaan of een bezwaaradviescommissie 
moet beslissen over de al dan niet geheimhouding van stukken, kan dit orgaan 
respectievelijk deze commissie in een analoge situatie terecht komen, ook al is 
de omgang met geheime stukken in de Awb voor de bezwaarschriftprocedure 
niet nader omschreven. Met andere woorden, kan het gebeuren dat de horende 
instantie, na een beslissing over de al dan niet geheimhouding van bepaalde 
stukken aangaande de zaak, niet meer over de zaak zelf kan beslissen. Mocht 
die situatie zich voordoen, dan is het praktisch dat de commissie uit zoveel leden 
bestaat dat andere leden van de commissie de taak van de (in dat geval ad hoc 
samengestelde) commissie kunnen overnemen. Een bezwaaradviescommissie is 
een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, van de Awb omdat aan 
haar bij wet eigen bevoegdheden zijn toebedeeld94. Daarmee heeft deze commissie 
een voldoende zelfstandig bestaansrecht ten opzichte van het bestuursorgaan dat 
haar heeft ingesteld om ook onderworpen te zijn aan de Wob. Daarom kan tegen 
deze commissie, op grond van het weigeren om aan een Wob-verzoek te voldoen, 
in bezwaar en beroep worden gekomen95. Op het karakter van de bezwaaradvies-
commissie zal uitgebreider worden ingegaan onder subparagraaf 3.7.

92 Op grond van artikel 7:13, vierde lid, Awb.
93 Artikel 8:29 Awb.
94 ABRvS 6 augustus 2003, AB 2004, p. 140; ABRvS 19 maart 2003, AB 2003, 301.
95 Samsom III, L.M. Koenraad, artikelsgewijs commentaar art. 7:13, p. 4-5.
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3.6 Toetsing ex tunc versus ex nunc (en de omvang van het geschil)

3.6.1 De theorie

Damen e.a.96 noemen als een opvallend verschil tussen het bestuursprocesrecht 
en het burgerlijk procesrecht dat het eerste procesrecht zich richt op een recht-
matigheidstoetsing ex tunc en het laatste procesrecht op het ex nunc vaststellen 
van een rechtsbetrekking. Zij geven gelijkertijd toe dat dit verschil een grofmazig 
onderscheid is en intussen geen statisch gegeven meer. Damen e.a. hebben het 
dan wel over het procesrecht dat de rechter toepast. De heroverweging in bezwaar 
of administratief beroep wordt in juridisch jargon gekenschetst als een herover-
weging ‘ex nunc’97. Dat betekent dat bij de heroverweging uitgegaan moet worden 
van (1) het op dat moment geldende recht en beleid, alsmede (2) de dan bekende 
feiten en omstandigheden. Dat een bestuursorgaan in bezwaar in principe besluit 
ex nunc is een gevolg van het feit dat de functie van de bezwaarprocedure ver-
lengde besluitvorming is van bestuursorganen. De wet zegt hier niets over. Waar 
het oude recht gevolgd wordt, dient het bestuursorgaan de beslissing op bezwaar/
administratief beroep op dat punt uitgebreider te motiveren. Wel geldt steeds dat 
de beslissing op bezwaar/administratief beroep in geval van een herroeping of 
vernietiging van het primaire besluit gebaseerd dient te zijn op hetzelfde feiten-
complex als dit primaire besluit, en derhalve binnen de grondslag en reikwijdte 
van het primaire besluit dient te blijven.

Een rechter daarentegen toetst in principe ex tunc. Dit verschil tussen een ex 
nunc toetsing door het bestuursorgaan en een ex tunc toetsing door de rechter 
hangt samen met de scheiding der machten als voorgestaan door Montesquieu. 
Het behoort niet tot de taak van de rechter om de belangenafweging die het 
bestuur heeft uitgevoerd, over te doen. Met andere woorden: de administratieve 
rechter toetst slechts op rechtmatigheid en niet op doelmatigheid. Deze rechter-
lijke toetsing wordt derhalve wel gekenschetst als ‘marginale toetsing’.

De rechtmatigheidstoets beperkt zich tot een toetsing op bevoegdheidsge-
breken, (substantiële en niet-substantiële) procedurele en vormgebreken, en 
inhoudsgebreken. Van niet-substantiële procedurele en vormgebreken is sprake, 
wanneer deze gebreken geen invloed kunnen hebben gehad op de einduitslag. 
In dat geval kan het bestreden besluit met toepassing van artikel 6:22 Awb in 
stand worden gelaten. Van inhoudsgebreken is sprake wanneer de inhoud van het 
besluit in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel.

96 Damen e.a. 2005, p. 65 juncto p. 545.
97 CRvB 28 mei 2002, AB 2002, 364.
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Daarnaast toetst de rechter op mogelijke schending van de openbare orde. 
Of een rechtsregel van openbare orde is, staat niet in de wet, maar bepaalt de 
rechter. Uit de jurisprudentie moet derhalve worden afgeleid wanneer sprake kan 
zijn van schending van de openbare orde. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wan-
neer het bestreden besluit niet krachtens het bevoegde gezag is genomen. Ook 
de bezwaar- en beroepstermijnen zijn termijnen van openbare orde, nu artikel 6, 
eerste lid, EVRM behandeling van een zaak binnen een redelijke termijn eist. Dat 
neemt niet weg dat de ABRvS met het begrip ‘redelijke termijn’ flexibel omgaat, 
en daarbij rekening houdt met de ingewikkeldheid van de zaak, het processuele 
gedrag van betrokkene, en de voortvarendheid waarmee de zaak is behandeld98.
Echter, de rechter mag niet ambtshalve controleren of een volledige heroverwe-
ging – ex nunc – heeft plaatsgevonden. Artikel 7:11 Awb is dus niet van openbare 
orde. Ik wijs hier nadrukkelijk op, omdat ik dit geen vanzelfsprekendheid vindt, 
nu de volledige heroverweging het wezenskenmerk van een bezwaarprocedure 
vormt en procederende burgers waarschijnlijk minder ingevoerd zijn in wat 
een volledige heroverweging in concreto kan respectievelijk dient te omvatten. 
Evenmin zijn de artikelen die bestuursorganen de verplichting opleggen om hun 
besluiten afdoende te motiveren99, en de artikelen betreffende de hoorplicht van 
openbare orde.

De vraag in hoeverre de rechter een actieve rol bij de feitenvaststelling dient 
te hebben, is in discussie in het kader van de derde evaluatie van de Awb100. In 
de huidige praktijk gaat de rechter doorgaans af op de feiten zoals vastgesteld 
door het bestuursorgaan in de bestuurlijke voorprocedure, ook al is hem/haar bij 
artikel 8:69 Awb de bevoegdheid gegeven om de feiten aan te vullen. Eerder101 is 
al opgemerkt dat van een burger die de door het overheidsorgaan verkregen infor-
matie effectief wenst te betwisten, meer wordt verwacht dan eigen tegenargu-
menten hiertegen inbrengen om gelijk te krijgen. Dat betekent dat in geschillen 
tussen burger en overheid het bestuursorgaan in het voordeel is, waar sprake is 
van beperkte mogelijkheden om tot een objectieve feitenvaststelling te komen en 
waar tevens de rechter uitgaat van de feiten en omstandigheden als gepresenteerd 
door het bestuursorgaan. Damen stelt in dit verband102 dat uit de jurisprudentie 
blijkt dat de eigen verantwoordelijkheid van de procederende burger een steeds 
zwaarder accent krijgt. In dit opzicht is het bestuursprocesrecht een eind opge-
schoven in de richting van het burgerlijk procesrecht.

98 Tak 2005, p. 695.
99 Zie de artikelen van afdeling 3:7 voor primaire besluiten, en de artikelen 7:12 en 7:26 van de Awb voor 

 respectievelijk bezwaar en beroep.
100 Commissie Ilsink 2006, p. 26-28.
101 Zie onder 3.3.7, einde 2e alinea.
102 Damen e.a. 2006, p. 65.
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7.6.2 De praktijk van de besluitvorming in bezwaar

Feitelijk is de regel dat het bestuursorgaan ex nunc toetst, een juridische fictie, 
waarmee in de praktijk wordt geworsteld. Deze worsteling wordt duidelijk door 
in deze subparagraaf de omgang in de praktijk met deze juridische fictie na te 
lopen voor (1) wijzigingen van rechtsregels en beleid, en (2) wijziging van feiten 
en omstandigheden. Het zal blijken dat die worsteling zich vooral voordoet bij de 
tweede categorie.

Ad 1 Wijzigingen van rechtsregels en beleid
Nieuwe rechtsregels hebben ingevolge Aanwijzing 166 van de Aanwijzingen 
voor de regelgeving onmiddellijke werking. Daarmee geldt als hoofdregel dat 
bestuursorganen bij hun beslissingen steeds het op dat moment geldende recht 
dienen toe te passen. In zoverre is dus steeds sprake van een ex nunc beslissing. 
Op deze regel bestaan twee uitzonderingen, te weten:
1. Indien de wetgever in de nieuwe rechtsregel een overgangsregeling heeft 

getroffen die afwijkt van de hoofdregel. Feitelijk is hier nog steeds sprake van 
een ex nunc beslissing.

2. Indien de wetgever geen overgangsregeling heeft getroffen en het betreft een 
afwijzende beslissing, dan dient in het kader van de bezwaarprocedure ex tunc 
te worden nagegaan of die primaire beslissing terecht is geweest, mits geen 
derde belanghebbenden in bezwaar komen103. Het is niet de bedoeling dat een 
belanghebbende burger door een in eerste instantie gemaakte fout van het 
bestuursorgaan zijn/haar recht in rook ziet opgaan vanwege een tussentijdse 
wijziging van het recht, zolang anderen daardoor niet in hun belangen worden 
benadeeld. In zoverre geldt dus een verbod van reformatio in peius omdat 
anders de rechtszekerheid te veel geweld aangedaan zou worden.

Bovenstaande regels gelden eveneens voor beleidswijzigingen. Omdat wijziging 
van vaste bestuurspraktijken doorgaans pas achteraf, na verloop van tijd kan 
worden vastgesteld, zal het bij wijzigingen van beleid met het oog op een ex nunc 
beslissing vooral gaan om gewijzigde beleidsregels als bedoeld in artikel 1:3, 
vierde lid, van de Awb.

Ad 2 Wijzigingen van feiten en omstandigheden
De uit de integrale heroverweging voortvloeiende ex-nunc toetsing gaat in begin-
sel niet zo ver dat in het besluit op bezwaarschrift mogelijke aanspraken van 
een belanghebbende naar een andere datum kunnen worden beoordeeld dan de 

103 CBB 29 januari 1998, Ab 1998, 111 m.nt. JHvdV (toelating bestrijdingsmiddelen).
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datum van het besluit in primo104. Zo is bij een bouwaanvraag het moment van 
de aanvraag bepalend in geval het bestemmingsplan daarna is gewijzigd in het 
nadeel van de aanvrager. De vraag is daarmee welke feiten relevant zijn voor het 
primaire besluit, omdat enkel die feiten ook relevant kunnen zijn voor de herover-
weging. Het antwoord op deze vraag wordt verkregen door eerst te kijken naar de 
aard van het primaire besluit.

Betreft het primaire besluit een aanspraak op een wettelijke uitkering, dan 
geldt het volgende. Waar peildata gelden (zoals voor de kinderbijslag en huursub-
sidies), of waar de aanspraken tevoren al gerelateerd zijn aan een zekere periode 
(zoals bij de inkomstenbelasting), is zonder meer duidelijk dat enkel de feiten op 
die peildata respectievelijk uit de peilperiode relevant kunnen zijn, ook voor de 
beslissing op bezwaar. Ook bestuurlijke sanctiebesluiten werken met een peilda-
tum, zijnde de datum waarop de overtreding waarop de sanctie betrekking heeft, 
plaatsvond.

In de overige gevallen betreffende financiële toezeggingen geldt – ongeacht 
of het al dan niet om een wettelijke uitkering gaat – dat deze toezeggingen in 
principe nooit op een periode voorafgaand aan de aanvraag betrekking (kunnen) 
hebben. Voor het verkrijgen van een wettelijke uitkering is verder vereist dat de 
belanghebbende burger in ieder geval gedurende de periode tussen indiening 
van zijn/haar aanvraag en het tijdstip waarop de beslissing op de aanvraag wordt 
genomen, voldoet aan alle tevoren bij of krachtens de wet gestelde voorwaarden om 
aanspraak te kunnen maken op de aangevraagde uitkering105. Betreft het primaire 
besluit geen financiële aanspraak, dan zullen doorgaans de feiten die relevant 
zijn voor het primaire besluit ook relevant zijn voor de beslissing op bezwaar, en 
dienen dan ook alle wijzigingen van de feiten en omstandigheden106 in principe 
te worden meegenomen bij de besluitvorming in bezwaar.

In alle gevallen geldt dat wanneer ten aanzien van een te vervullen voorwaarde 
enkel het gevraagde bewijs nog ontbreekt107, dit bewijs alsnog dient te worden 
meegenomen in bezwaar. Ten aanzien van dit laatste geval wil ik aantekenen dat, 
indien artikel 4:5, eerste lid, van de Awb had plaatsgevonden zonder dat daarmee 
het ontbrekende stuk was aangeleverd, de aanvraag verder buiten behandeling 
kan blijven. Dat levert – in de terminologie van Koenraad en Sanders108 – een 
zogenaamd ‘4:5-besluit’ op.

104 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 532.
105 Zie CRvB 25 feberuari 1997, AB 1997, 238 (opgezegde marktstandplaats); CRvB 3 juni 1997, AB 1997, 341 

 (verhuisde ex-echtgenoot); ABRvS 31 augustus 2005, AB 2005, 353 (asielzoeker). 
106 ABRvS 8 april 1994, AB 1994, 434 (apotheek Stevenswaard); ABRvS 22 januari 1999, RAwb 1999, 102 

 (vervallen voorbereidingsbesluit in kader bouwaanvraag).
107 ABRvS 23 juli 1999, RAwb 1999 (vereiste verklaring van gedrag).
108 Koenraad & Sanders, p. 101 juncto p. 118/119.
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Voor het verkrijgen van een subsidie behoeft volgens Konijnenbelt met 
stukken of informatie die na een subsidieaanvraag worden ingediend, slechts 
rekening behoeft te worden gehouden, indien op zijn minst aannemelijk wordt 
gemaakt dat de in de aanvraag verstrekte gegevens kennelijk onjuist zijn of door 
het bestuursorgaan zijn misverstaan109. Ik neem aan dat Konijnenbelt hier niet 
het oog heeft op subsidiebesluiten, waarbij een aantal aanvragers elk een onder-
zoeksvoorstel indienen en door middel daarvan met elkaar in competitie strijden 
om toekenning van (een deel van) de beschikbare subsidie. Hier kan een aan-
vrager na het verstrijken van de termijn voor indiening van de aanvraag in het 
kader van de primaire besluitvorming in principe geen nieuwe informatie met 
betrekking tot zijn/haar onderzoeksvoorstel meer inbrengen. Ware dat anders, 
dan zou daarmee een gelijke behandeling van de met elkaar in competitie zijnde 
aanvragers in gevaar komen en daarmee een faire uitkomst van de procedure.

Ten slotte kunnen de herstelsancties (bestuursdwang) genoemd worden, die 
feitelijk de tegenpool vormen van een wettelijke uitkering. Er dient namelijk 
betaald te worden door de overtreder van een wettelijke regel, zolang de onrecht-
matige toestand voortduurt. Hierbij geldt dat uitgewerkte herstel-sanctiebesluiten 
in bezwaar ex tunc worden getoetst en gedeeltelijk uitgewerkte herstel-sanctiebe-
sluiten bij het besluit op bezwaar herroepen kunnen worden met ingang van de 
datum waarop de overtreding werd beëindigd110.

Bij bovenstaand overzicht van feiten die bij de besluitvorming van een 
bestuursorgaan een rol kunnen respectievelijk moeten spelen, geldt dat alleen 
bewijs van feiten die het bestuursorgaan niet zelf had moeten kennen of onder-
zoeken krachtens artikel 3:2 Awb, buiten die besluitvorming mag blijven111.

3.6.3 De praktijk van de besluitvorming in (administratief ) beroep

De ex nunc toetsing geldt ook ten aanzien van te nemen beslissingen op (admi-
nistratief) beroep112. De enige beperkingen die zich hier aandienen, zijn: 1. een 
verbod van reformatio in peius113, en 2. een zekere terughoudendheid van het 
beroepsorgaan ten opzichte van het beleid van het bestuursorgaan dat het bestre-
den primaire besluit heeft genomen. Ten slotte kan volledigheidshalve vermeld 
worden dat ook de rechter, die niet ultra petita mag gaan noch een reformatio in 

109 ABR 26 september 2000, AB 2001, 407 (aanvraagfuik).
110 ABRvS 17 juni 1999, AB 2000, 108 (verhuizing veehouder).
111 ABRvS 3 september 1993, AB 1994, 179 (kapvergunning Hilversum).
112 Schreuder-Vlasblom 2006, p. 145.
113 Zie subparagraaf 3.4.2.
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peius met zijn uitspraak mag bewerkstelligen114, via artikel 8:72, vierde lid, van 
de Awb een ex nunc beslissing kan nemen. Zo’n ex nunc beslissing neemt hij 
door zelf in de zaak te voorzien. Voorwaarde is, dat er dan nog maar één besluit 
mogelijk mag zijn. Met andere woorden: indien nog nadere besluitvorming van 
een discretionair karakter nodig is, kan de rechter geen gebruik maken van deze 
bevoegdheid en dient hij de zaak voor verdere afhandeling terug te verwijzen 
naar het betrokken bestuursorgaan115.

3.7 De Awb en de inschakeling van adviseurs

3.7.1 De algemene regels van de Awb betreffende de inschakeling van adviseurs

De Awb kent allereerst de regeling van afdeling 3.3, die van toepassing is op zowel 
adviescolleges als individuele adviseurs, en in beide gevallen aangeduid met de 
term ‘adviseur’ (hierna: Adviseur). Gezien de gelaagde structuur van de Awb en 
de plaatsing van het onderwerp ‘advisering’ in het derde hoofdstuk van de Awb, 
zijn de in afdeling 3.3. opgenomen regels van toepassing op alle soorten besluiten, 
alsook – in beginsel – op andere handelingen van bestuursorganen116. Deze regels 
vormen de neerslag van de jurisprudentie over advisering in de sfeer van het 
formele zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel117, en zijn gericht tot 
het bestuursorgaan dat het adviesorgaan heeft ingesteld.

Er is sprake van een Adviseur in de zin van afdeling 3.3, indien deze Adviseur a. 
niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, en b. bij of 
krachtens wettelijk voorschrift zijn/haar opdracht heeft verkregen.

Het vereiste van onafhankelijkheid van het bestuursorgaan dat de Adviseur 
heeft ingesteld, heeft ten gevolge dat een Adviseur onder de definitie valt van 
artikel 1.1, eerste lid, onder a, van de Awb. Daarmee fungeert de Adviseur als 
‘bestuursorgaan’, onafhankelijk van het feit of hem/haar wettelijke bevoegdheden 
zijn toegekend. Dat wil zeggen dat de handelingen van een Adviseur, inclusief 
de handelingen van de onder de Adviseur ressorterende personen, in principe 
geheel onder de werkingssfeer van de Awb vallen. Dat wil ook zeggen dat de 
leden van een adviescommissie die optreedt als Adviseur, gehouden zijn aan de 

114 Dat neemt niet weg dat een burger slechter af kan zijn, nu het verbod op reformatio in peius niet 
absoluut is. Zie met name Damen e.a., p. 179-181 juncto p. 249.

115 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 543 juncto p. 629-632.
116 Zie artikel 3:1 Awb.
117 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 291.
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geheimhoudingsplicht van artikel 2:5 Awb, en dat de Wob118 op een Adviseur van 
toepassing is.

A.M.M.M. Bots119 spreekt, waar het gaat om ‘bij of krachtens de wet’ voorge-
schreven advisering, over ‘verplichte advisering’, en waar daar geen sprake van is, 
over ‘niet-verplichte advisering’. Nu betekent ‘bij of krachtens de wet’ in elk geval 
dat de wet uitdrukkelijk voorziet – rechtstreeks of via delegatie – in die advise-
ring. Bots ziet echter bij zijn indeling het verschil in formulering tussen artikel 
3:5, eerste lid, en artikel 7:19, tweede lid, van de Awb geheel over het hoofd. Waar 
artikel 3:5 spreekt van “een persoon of college bij of krachtens wettelijk voorschrift 
belast met het adviseren”, spreekt artikel 7:19 van “het opdragen bij of krachtens 
wet aan een adviescommissie”. Heeft dit verschil in formulering een betekenis, 
met andere woorden: gaat het in artikel 3:5, eerste lid, om een door de wetgever
opgelegde verplichting, en in artikel 7:19 om een verplichting die het bestuur
zichzelf oplegt? Mijns inziens zal in het geval dat de wetgever de instelling van 
een adviescollege verplicht stelt, dit adviescollege een veel onafhankelijker positie 
kunnen innemen dan wanneer de instelling van dit college (enkel) berust op een 
instellingsbesluit van een bestuursorgaan dat van dit college gebruik wenst te 
maken. Het volgende voorbeeld kan mijn standpunt verduidelijken. De wetge-
ver laat in de NWO-Instellingswet het Algemeen Bestuur vrij in de inrichting 
van haar organisatie. Vervolgens bepaalt het Reglement van NWO waarbij die 
inrichting zijn beslag heeft gekregen, dat een ‘commissie van bezwaar en beroep’ 
zal worden ingesteld. Dat zelfde Reglement bepaalt dat commissies die binnen 
NWO worden opgericht ‘organen’ van NWO zijn. Hier valt moeilijk vol te houden 
dat de inschakeling van een ‘commissie van bezwaar en beroep’ van bovenaf is 
opgelegd. De mate van onafhankelijkheid van een dergelijke commissie van het 
bestuursorgaan dat dit college heeft ingesteld, is intussen wel mede bepalend voor 
de vraag of het adviescollege aan de Wob is onderworpen. Zoals hieronder aange-
geven, is men in de literatuur unaniem van mening dat de Adviseur van afdeling 
3.3 van de Awb een bestuursorgaan is dat zelfstandig aan de Wob is onderwor-
pen. Hetzelfde kan gezegd worden ten aanzien van een bezwaaradviescommissie 
ex artikel 7:13 Awb, nu aan deze bezwaaradviescommissie in het vierde lid van 
dit artikel eigen wettelijke bevoegdheden zijn toegekend. Ten aanzien van een 
hoorcommissie in beroep ex artikel 7:19 is dat minder duidelijk. Voorshands ga 
ik er vanuit dat laatstbedoelde hoorcommissie onvoldoende zelfstandigheid bezit 
om beschouwd te kunnen worden als een bestuursorgaan dat zelfstandig aan de 
Wob is onderworpen. Uit een en ander kan al afgeleid worden dat een bezwaar-
adviescommissie ex artikel 7:13 en een hoorcommissie in beroep ex artikel 7:19 

118 Bij de aanpassingswet Awb is het Awb-begrip ‘bestuursorgaan’ ingevoerd in o.a. de Wob.
119 Bots, Staats- en Bestuursrecht/Jurisprudentie 1849-2003, p 147 e.v.
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niet zonder meer vereenzelvigd kunnen worden met een Adviseur als bedoeld 
in afdeling 3.3 van de Awb. Bij de bespreking van de wettelijke mogelijkheden 
tot inschakeling van adviseurs in bezwaar en (administratief) beroep (zie onder 
3.7.2) zal hierop nader worden ingegaan.

Uit afdeling 3.3, die vrij summier is, destilleer ik als belangrijkste regels: a. de 
plicht van het bestuursorgaan om de nodige gegevens aan de adviseur ter beschik-
king te stellen voor een goede invulling van diens taak (de informatieplicht)120

voor zover geen beroep op artikel 10 van de Wob wordt gedaan, en b. het feit dat 
het bestuursorgaan de eindverantwoordelijkheid blijft dragen voor het te nemen 
besluit, zowel ten aanzien van de daaraan te stellen inhoudelijke (zie artikel 3:9) 
als formele (zie artikel 3:6) vereisten. De specifieke bepalingen van de artikelen 
3:50, 7:13, zevende lid, en 7:26, tweede lid, die een bestuursorgaan dat zich laat 
adviseren, de mogelijkheid bieden om af te wijken van het gegeven advies met 
betrekking tot respectievelijk primaire besluiten, besluiten op bezwaar, en beslui-
ten in (administratief) beroep, mits afdoende gemotiveerd, sluiten hierop aan. 
Bedoelde eindverantwoordelijkheid impliceert immers dat het bestuursorgaan 
het te nemen besluit ook naast zich neer moet kunnen leggen.

3.7.2 De Awb-regels betreffende de inschakeling van adviseurs in bezwaar en 
(administratief ) beroep

3.7.2a Algemeen
De desbetreffende regels zijn te vinden in de artikelen 7:13 betreffende (algemene) 
adviescommissies in bezwaar, en 7:19, tweede lid, betreffende het horen door een 
(advies)commissie in beroep. Daarnaast geeft artikel 7:5 regels voor interne hoor-
commissies in bezwaar. Bij de bespreking van deze artikelen zal blijken dat de 
twee kenmerken die gelden voor een Adviseur, te weten (1) onafhankelijkheid van 
het te adviseren orgaan en (2) instelling bij of krachtens de wet, ook hier belang-
rijke aandachtspunten zijn, respectievelijk van doorslaggevende betekenis voor 
de status van de desbetreffende commissie. Conform de systematiek van de Awb 
– werkend van algemeen naar bijzonder – zal hieronder eerst artikel 7:13 (betref-
fende algemene adviescommissies in bezwaar) aan de orde gesteld worden.

3.7.2b Een interne versus een externe hoorcommissie in bezwaar (artikel 7:5 versus 
artikel 7:13 Awb)

Wanneer een adviescommissie is ingesteld die voldoet aan de in het eerste arti-
kellid van artikel 7:13 gestelde vereisten, is deze commissie krachtens het derde 
lid van dit artikel tevens de horende instantie in het kader van bezwaarschrift-
procedures. Die vereisten zijn dat de adviescommissie uit tenminste drie leden 

120 Zie artikel 3:7 Awb.
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bestaat, waaronder een onafhankelijk voorzitter, die bovendien voldoet aan even-
tueel bij wettelijk voorschrift gestelde andere eisen121, en dat zij is ingesteld door 
een bestuursorgaan ten behoeve van de te nemen beslissing(en) op bezwaar. In 
de literatuur wordt een adviescommissie die aan deze vereisten voldoet en der-
halve optreedt als horende instantie in bezwaar, aangeduid met de term ‘externe
bezwaaradviescommissie’. Zo’n commissie adviseert het bestuursorgaan dat haar 
heeft ingesteld, op grond van het bezwaardossier en hetgeen ter zitting is inge-
bracht, ten behoeve van de door dit bestuursorgaan te nemen beslissing. Omdat 
artikel 7:5 Awb het horen in bezwaar betreft, en een bezwaaradviescommissie 
– waar ingesteld – optreedt als horende instantie, was het niet onlogisch om te 
veronderstellen dat een bezwaaradviescommissie tevens zou moeten voldoen aan 
het vereiste van artikel 7:5 voor hoorinstanties bestaande uit meerdere personen. 
Bedoeld is het vereiste dat de meerderheid van de commissieleden, waaronder de 
voorzitter, niet bij de voorbereiding van het besluit betrokken geweest mag zijn. 
Echter, de ABRvS122 huldigt de opvatting dat een bezwaaradviescommissie ex 
artikel 7:13 Awb niet ook behoeft te voldoen aan dat vereiste. De Afdeling voert 
hier als argument op dat in de wetsgeschiedenis geen aanknopingspunten te 
vinden zijn voor de conclusie dat artikel 7:13 in combinatie met artikel 7:5 dient te 
worden toegepast. Zij constateert in dit verband dat artikel 7:13 de opvolger is van 
de overeenkomstige regeling in de Wet administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen (Arob), en dat er geen enkele aanwijzing is dat de wetgever heeft 
beoogd de onder die wet bestaande werkwijze op dit punt te veranderen. Ook 
wijst zij erop dat de in artikel 7:13 geformuleerde nadere eisen deels aan de onder 
de vroegere wet gevormde jurisprudentie zijn ontleend. Daarmee zegt de ABRvS 
feitelijk dat artikel 7:5 slechts betrekking heeft op interne bezwaarcommissies, of 
te wel commissies die niet voldoen aan de vereisten van artikel 7:13. Nu de Awb 
geen juridische status verleent aan interne bezwaarcommissies, worden deze 
hieronder verder buiten beschouwing gelaten.

3.7.2c Status en bevoegdheden van de bezwaaradviescommissie
Volgens Koenraad123 behoort het nemen van de volgende procedurele beslissingen 
tot het takenpakket van een (bezwaar)adviescommissie: beslissen
a. of een hoorzitting plaatsvindt (art. 7:3 Awb);
b. over de geheimhouding van stukken (art. 7:4, lid 6, Awb),
c. of de hoorzitting in het openbaar plaatsvindt (art. 7:5, lid 2, Awb);

121 Voorbeeld: Tussen 7 maart 2002 (inwerkingtreding Wet dualisering gemeentebestuur (Stb. 2002, 
111) tot 6 februari 2003 (Stb. 2003, 56) mochten leden van de Gemeenteraad geen lid zijn van een 
door B&W ingestelde bezwaaradviescommissies. 

122 ABRvS 31 mei 1999, JB 155.
123 Zie zijn artikelsgewijs commentaar in de SAMSOM klapper III, artikel 7:13, no 2.
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d. over wie gehoord moet worden – welke belanghebbende(n), alsook eventu-
ele getuigen en/of deskundigen – en derhalve een uitnodiging voor de zitting 
dienen te verkrijgen;

e. of de belanghebbenden in elkaars aanwezigheid worden gehoord, en
f. of een tweede hoorzitting plaats dient te vinden (art. 7:9 Awb).

Koenraad voegt hieraan toe dat deze bevoegdheden niet kunnen worden gedele-
geerd of overgedragen, terwijl hij twijfelt of de adviescommissie deze bevoegd-
heden kan mandateren aan haar voorzitter of een commissielid. Artikel 7:13, 
derde lid, stelt echter expliciet dat de commissie het horen124 kan opdragen aan 
haar voorzitter of een van het bestuursorgaan onafhankelijk commissielid. Ik 
zie dan geen reden waarom de voorzitter en dat commissielid in het kader van 
een hooropdracht deze bevoegdheden niet zouden mogen uitoefenen, tenzij de 
wet ter zake anders voorschrijft. Dit is inderdaad het geval ten aanzien van de 
hierboven onder a t/m c gegeven bevoegdheden die de wet bij artikel 7:13, vierde 
lid, in handen heeft gelegd van de adviescommissie als zodanig. Deze bevoegd-
heden kan de bezwaaradviescommissie dus niet mandateren aan haar voorzitter 
of een onafhankelijk commissielid. Dat impliceert mijns inziens tevens dat zij in 
mandaat wel over de hierboven onder d t/m f gegeven bevoegdheden beschikken, 
ook waar deze bevoegdheden niet expliciet zijn ‘mee’gemandateerd in het desbe-
treffende mandaat. Het feit dat deze bevoegdheden in de Awb evenmin expliciet 
aan de bezwaaradviescommissie zelf zijn verstrekt, lijkt de juistheid van deze 
conclusie te bevestigen. Ook het feit dat Koenraad deze bevoegdheden – zonder 
nadere adstructie – meeneemt in zijn opsomming van taken en bevoegdheden 
van een bezwaaradviescommissie, wijst erop dat deze bevoegdheden toekomen 
aan de horende instantie, ongeacht of dit het bestuursorgaan zelf, een adviescom-
missie, of een andere mandataris of submandataris is.

In twee aan elkaar gelieerde uitspraken respectievelijk van maart en augustus 
2003 heeft de ABRvS125 bevestigd dat een gemeentelijke bezwaarschriftencom-
missie een bestuursorgaan is als bedoeld in artikel 1:1 Awb. In zijn noot onder de 
tweede uitspraak bespreekt annotator Hans Peters zowel de mogelijkheden die 
een adviesorgaan tot een a-orgaan maken, als de onafhankelijkheidskwestie. Ten 
aanzien van die mogelijkheden stelt hij: 

124 ABRvS 19 oktober 1998, JB 1998, p. 257 laat zien dat de advisering in tegenstelling tot het horen niet kan 
 worden overgelaten aan een deel van de adviescommissie. 

125 ABRvS 19 maart 2003, AB 2003, 30 (Friese zus), en ABRvS 6 augustus 2003, AB 2004, 140 (Friese broer), 
 beide m.n. van Hans Peters.
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‘adviesorganen moeten – om a-orgaan te zijn – een plekje in de organieke opbouw van een 
publiekrechtelijke rechtspersoon hebben gekregen. Dat kan langs verschillende wegen: van 
vermelding in een formele wet tot die in een plaatselijke verordening en van een bijzonder 
beheersregime (aanwijzing als baten-lasten dienst) tot een bevoegdheidstoebedeling.’ 

In casu was het betrokken adviesorgaan bij gemeentelijke verordening ingesteld, 
zodat deze adviescommissie alleen al om die reden een a-orgaan was. Echter, nu 
de hierboven onder a t/m c vermelde bevoegdheden aan elke bezwaaradviescom-
missie bij wet zijn toebedeeld, heeft dat tot belangrijk gevolg dat elke bezwaarad-
viescommissie zonder meer beschouwd moet worden als een bestuursorgaan als 
bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder a, Awb.

Beide zaken betroffen Wob-zaken, en de vraag was of het College van B&W 
dan wel de bezwaaradviescommissie de door een belanghebbende burger via 
de Wob opgevraagde informatie diende te verstrekken, nu deze informatie in 
handen was van de commissiesecretaris, tevens gemeenteambtenaar. Annotator 
Hans Peters stelt dan: 

‘Is een a-orgaan onafhankelijk in zijn functioneren, dan dient hij zelfstandig aan de 
openbaarheidsbepalingen te voldoen. Opereert het a-orgaan onder verantwoordelijkheid 
van een ander bestuursorgaan het gaat dan om ambtelijk-hiërarchische ondergeschiktheid
dan neemt dat andere bestuursorgaan het besluit op een verzoek om informatie’.

Hij meent vervolgens dat die onafhankelijkheid in casu moet worden afgeleid 
uit de positionering van de commissie in de plaatselijke verordening. Hij voegt 
hieraan toe dat de gemeentelijke (Leeuwarder) verordening die onafhankelijk-
heid op schijnt te leveren, nu de Afdeling concludeert dat hoewel de secretaris een 
ambtenaar is van de gemeente, in zijn functie als secretaris onafhankelijk van de 
Gemeente is en in zoverre niet onder diens verantwoordelijkheid valt. De Afde-
ling oordeelt ten slotte dat het College van B&W het informatieverzoek hadden 
moeten doorsturen naar de bezwaaradviescommissie, die dit verzoek had moeten 
afhandelen. Omdat de instelling van een bezwaaradviescommissie meestal haar 
beslag krijgt in een algemeen verbindend voorschrift, lijkt de onafhankelijkheid 
van zo’n commissie hiermee voldoende gewaarborgd om de Wob van toepassing 
te laten zijn op deze commissie, maar zeker is dat volgens Hans Peters blijkbaar 
niet. Overigens komt het mij vreemd voor dat de Wob niet van toepassing zou 
zijn op een commissie, die de afweging moet maken of al dan niet sprake is van 
gewichtige redenen die geheimhouding gebieden126. Bij die afweging vormt de 
Wob de ondergrens voor die afweging. Dat zou immers – wanneer het bijvoor-

126 Zie artikel 7:4, zesde lid, Awb.
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beeld gaat om een verzoek om geheimhouding van een belanghebbende burger 
met betrekking tot een medisch rapport – betekenen dat bij het opvragen van die 
informatie door een verzekeringsinstantie bij die commissie, naast die commis-
sie ook nog eens het bestuursorgaan inzage moet hebben in die informatie om te 
kunnen beslissen of een beroep op artikel 10 van de Wob gerechtvaardigd is. Mijn 
conclusie luidt dan ook dat de Wob steeds van toepassing is op bezwaaradvies-
commissies. Daarmee hoeft, nu enkel de voorzitter van zo’n commissie onafhan-
kelijk gepositioneerd dient te zijn ten opzichte van het bestuursorgaan, nog niet 
per definitie sprake te zijn van een onafhankelijke adviescommissie als bedoeld 
in afdeling 3.3. Omdat een bezwaaradviescommissie beschouwd moet worden als 
een bestuursorgaan, zal deze commissie, ook al is afdeling 3.3 niet zonder meer 
van toepassing, in elk geval moeten voldoen aan de eisen van de hoofdstukken 3 
en 4 van de Awb. Dat betekent ook dat deze commissies voldoende onafhankelijk 
van het bestuursorgaan opereren om tegen haar handelingen bezwaar te kunnen 
maken. Binnen de grenzen van hoofdstuk 10 van de Awb kan een adviescommis-
sie haar bevoegdheden mandateren aan bijvoorbeeld de ambtelijk secretaris. Ten 
slotte kan een adviescommissie een tussenadvies geven in geval relevante infor-
matie ontbreekt om te kunnen adviseren over de gevolgen van de heroverweging 
(in bezwaar) of administratieve toetsing (in beroep) voor het bestreden besluit.

Afgezien van het feit dat bij instelling van een bezwaaradviescommissie de 
zes bovenvermelde bevoegdheden van een bestuursorgaan overgaan op deze 
commissie, heeft instelling van een dergelijke commissie tot gevolg dat: a. een 
vertegenwoordiger van het bestuursorgaan wordt uitgenodigd als verweerder in 
het geding (art. 7:13, lid 5), en b. de beslistermijn van zes weken oploopt tot tien 
weken (artikel 7:10, lid 1). Deze beslistermijn is van belang met het oog op een 
eventueel beroep door de indiener van het bezwaarschrift tegen een zogenaamde 
‘fictieve weigering’ van het bestuursorgaan om een beslissing op bezwaar te 
nemen. Om die reden dient het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk aan de 
indiener van het bezwaarschrift bekend te maken of een bezwaaradviescom-
missie over het bezwaar zal adviseren (artikel 7:13, lid 2). Zodra aan de indiener 
van een bezwaarschrift bekend is gemaakt dat hij gehoord zal worden door een 
bezwaaradviescommissie, kan niet meer door één persoon worden gehoord, 
tenzij de bezwaaradviescommissie het horen alsnog mandateert aan haar voorzit-
ter, of een van het bestuursorgaan onafhankelijk commissielid. Ik meen dat alle 
individuen die gehoord worden, er recht op hebben om uiterlijk bij de toezen-
ding van het bezwaardossier te vernemen of de voltallige commissie dan wel één 
commissielid het horen zal uitvoeren. Vervolgens dient duidelijk uit het advies 
te blijken – ook ingeval het horen niet door de voltallige commissie is uitgevoerd 
– dat alle commissieleden aan de advisering hebben deelgenomen. Artikel 7:13 
eist namelijk niet voor niets dat een bezwaaradviescommissie uit minimaal drie 
leden bestaat. 
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Dit minimum aantal van drie leden is relevant voor de gedachtewisseling binnen 
deze commissie. Die gedachtewisseling dient te resulteren in een door de com-
missie unaniem respectievelijk door een meerderheid gedragen advies127. De 
CRvB128 vernietigde dan ook een uitspraak van de rechtbank dat sprake was van 
een aanvaardbare besluitvorming nu een unaniem advies was gegeven door een 
adviescommissie, bestaande uit twee leden. Zij overwoog daarbij dat de recht-
bank had miskend dat een beraadslaging van drie leden geenszins tot dezelfde 
conclusie had behoeven te leiden, daargelaten dat een conform artikel 7:13 samen-
gestelde commissie mogelijk uit meer dan drie leden zou hebben bestaan.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat externe adviescommissies veelal de 
neiging hebben om zich te concentreren op de formeel/juridische (on)rechtma-
tigheid van het primaire besluit129. Het betrokken bestuursorgaan zal daarom zelf 
meer moeten letten op de beleidsmatige aspecten die in een concrete bezwaar-
zaak (kunnen) spelen. Externe adviescommissies in bezwaar worden doorgaans 
ingesteld bij algemeen verbindend voorschrift, en ondersteund door een ambte-
lijk secretaris.

Het inschakelen van een externe bezwaaradviescommissie (hierna: bezwaar-
adviescommissie) is facultatief. Notten breekt in zijn dissertatie uit 1998 een 
lans voor het verplicht stellen van de bezwaaradviescommissie, nu volgens hem 
vaststaat dat een dergelijke commissie de beste waarborgen biedt voor een goede 
en onpartijdige heroverweging130. Volgens Bangma en Valkenburg131 betekent 
inschakeling van een bezwaaradviescommissie echter een relatief ‘zware’ pro-
cedure, die beter beperkt kan blijven tot zaken waarbij een zekere afstand tot 
het bestuursorgaan (zoals bij wezenlijke belangenverstrengeling) en de aard van 
het geschil (ingewikkelde juridische vragen) nodig is. Vooral dan biedt de inzet 
van een adviescommissie wezenlijke voordelen. Bij herstel van fouten ligt volgens 
deze schrijvers inschakeling van een adviescommissie minder voor de hand. 
Hier kan in overeenstemming met artikel 7:5, en afhankelijk van het ingediende 
bezwaarschrift eventueel telefonisch, gehoord worden. Een bestuursorgaan kan 
dus deels met een interne commissie, en deels met een externe adviescommissie 
werken. Zo werkte het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Onderzoek tot 1 
januari 2008 enkel met een externe bezwaaradvies commissie. Per die datum 
is het Ministerie echter overgeschakeld op een interne commissie behalve voor 
principiële zaken. Hiervoor blijft een externe adviescommissie ingeschakeld. 
Zodra een bestuursorgaan in een concrete zaak eenmaal weet of en wat voor 

127 Hofstee 1999, hfdst. 5, en CRvB 21 oktober 1999, AB 2000, 42.
128 CRvB 21 oktober 1999, AB 2000, 42.
129 Evaluatie Awb I, p. 50+ Evaulatie Awb II, p. 18.
130 Notten 1998 (dissertatie UM), p. 326 e.v. juncto p. 420.
131 Bangma & Valkenburg 2001, p. 26 en 56.
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bezwaaradviescommissie het zal inschakelen, zal het daarvan onverwijld aan de 
indiener van het bezwaarschrift mededeling moeten doen, omdat dit gevolgen 
kan hebben voor de lengte van de bezwarenprocedure in die zaak (artikel 7:13, 
tweede lid, van de Awb). Ten slotte zij er volledigheidshalve op gewezen dat een 
besluit tot benoeming van commissieleden op grond van artikel 8:4, sub d, van de 
Awb niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Ook zij erop gewezen dat de bezwaar-
adviescommissie niet het besluit op bezwaar kan nemen. Dit vloeit voort uit de in 
artikel 1:5, eerste lid, van de Awb gegeven definitie van ‘bezwaar maken’. Volgens 
deze definitie houdt het maken van bezwaar namelijk het vragen van een voorzie-
ning in bij hetzelfde bestuursorgaan dat ook het besluit in eerste instantie heeft 
genomen. Dat neemt niet weg dat besluiten op bezwaar in mandaat genomen 
kunnen worden mits niet dezelfde functionaris van het bestuursorgaan die in 
eerste instantie heeft beslist, ook op bezwaar beslist. Van deze mogelijkheid tot 
mandatering wordt veel gebruik gemaakt132.

3.7.2d De hooradviescommissie in (administratief ) beroep
Artikel 7:13 Awb betreffende (bezwaar)adviescommissies kent geen spiegelbepa-
ling voor (administratief) beroep. In de literatuur wordt daarvoor als reden aange-
voerd dat het beroepsorgaan zelf al meer op afstand staat van het bestuursorgaan 
dat het bestreden besluit heeft genomen. De (administratieve) beroepsprocedure 
heeft gezien haar functie zelf al meer een contradictoir karakter: het beroepsor-
gaan heeft te maken met minstens twee partijen, te weten de belanghebbende 
burger(s) en het bestuursorgaan dat in eerste aanleg heeft beslist. Tak133 zegt in 
dit verband dat de Awb-wetgever daarnaast vreesde dat, indien met beroepsad-
viescommissies gewerkt zou mogen worden, niet het hogere bestuursorgaan dat 
daarvoor bij speciale wet was aangewezen, maar een adviescommissie de zaak 
nog eens zou beoordelen. Dat heeft de wetgever niet bedoeld. Dat impliceert dat 
een beroepsadviescommissie ook niet gezien moet worden al een onafhankelijke 
adviescommissie als bedoeld in afdeling 3.3. Artikel 7:19 bepaalt dan ook niet, 
dat het per se de voorzitter moet zijn, die zich in een van het bestuursorgaan 
onafhankelijke positie bevindt. Zolang maar één of meer leden die in de commis-
sie zitting hebben, onafhankelijk zijn van het beroepsorgaan, is dat voldoende. 
Verder eist artikel 7:19, dat het beroepsorgaan het horen alleen mag overlaten aan 
een adviescommissie, indien deze commissie bij of krachtens de wet is ingesteld. 
Tak wijst er nog op dat het gezien de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever om 
het beroepsorgaan nog eens naar de zaak te laten kijken, merkwaardig is dat een 
beroepsorgaan de beslissing op het beroepschrift – anders dan in bezwaar – door 

132 Zie artikel 10:3, derde lid, Awb.
133 Tak 2005, p. 709.
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een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:19 kan laten nemen134. Mijns inziens 
kan dit slechts, wanneer de wet daarin uitdrukkelijk voorziet. Mandatering van 
die beslissingsbevoegdheid is namelijk uitgesloten op grond van artikel 10:2, 
aanhef en onder c, van de Awb. Van attributie kan ook geen sprake zijn, want 
daarmee zou het beroepsorgaan als zodanig onttroond worden. Volgens Schreu-
der-Vlasblom135 is het wettelijke voorschrift dat administratief beroep openstelt, 
bepalend voor de toelaatbaarheid van delegatie. Of een hooradviescommissie 
zonder beslisbevoegdheid beschouwd kan worden als een van het bestuursorgaan 
dat haar heeft ingesteld, onafhankelijk adviesorgaan, zal – waar wenselijk – van 
geval tot geval rechtens moeten worden vastgesteld, nu de wet daarvoor geen 
criteria heeft gegeven en deze, voor zover bekend, ook niet in de jurisprudentie 
ontwikkeld zijn.

Het lijkt niet onlogisch om te veronderstellen dat een dergelijke adviescommis-
sies (hierna: beroepsadviescommissie) het horen niet kan overlaten aan één van 
haar leden, nu dat niet uitdrukkelijk – zoals ten aanzien van bezwaaradviescom-
missies136 – is bepaald. Toch kan dit volgens de ABRvS en de ABR137 wel, mits 
dat lid onafhankelijk is van het beroepsorgaan. Ook het beroepsorgaan kan het 
horen mandateren aan één van haar leden, of aan een onder dit bestuursorgaan 
werkzaam ambtenaar. Dit is mogelijk, omdat een mandaat om te horen buiten de 
werking van Titel 10.1 van de Awb valt, zodat de in deze titel gegeven beperkingen 
met betrekking tot mandaatverlening niet van toepassing zijn. Een beroepsad-
viescommissie heeft geen beslissende bevoegdheden ten aanzien van het al dan 
niet horen, de geheimhouding van stukken, en de vraag of de zitting al dan niet 
openbaar zal zijn, maar wel – zoals hierboven betoogd – ten aanzien van de vraag 
wie gehoord worden, of de partijen in elkaars aanwezigheid gehoord worden, 
en of een tweede hoorzitting nodig is. Aangezien een beroepsadviescommissie 
steeds bij of krachtens wet moet zijn ingesteld, dient – zoals in deze paragraaf al 
eerder betoogd – in elk geval beschouwd te worden als een Awb-bestuursorgaan, 
waarmee ook op een beroepsadviescommissie de algemene bepalingen van de 
hoofdstukken 3 en 4 van de Awb van toepassing zijn. Of de Wob op de beroeps-
adviescommissie van toepassing is, zal afhangen van de mate van feitelijke zelf-
standigheid van een dergelijke commissie.

134 Tak 2005, p. 212.
135 Schreuder-Vlasblom 2006, p. 144.
136 Zie artikel 7:13, derde lid, Awb.
137 ABRvS 3 december 1998, JSV 1999, 417.
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3.7.3 Inschakeling van getuigen en deskundigen

Van de mogelijkheid om getuigen en/of deskundigen in te schakelen138, blijkt 
tot nog toe weinig gebruik gemaakt te worden. Toch kan een bestuursrechter 
een betrokken partij weigeren om in de (derde, of te wel de) beroepsfase van een 
zaak alsnog feiten in te brengen wanneer in de bezwaarfase geen getuigen en/of 
deskundigen zijn gehoord met betrekking tot die feiten. Met Koenraad & Sanders 
ben ik het eens dat een redelijke wetsuitleg met zich brengt dat de beslissing om 
getuigen en deskundigen te horen, steeds toekomt aan de instantie die hoort, ook 
al wordt hierover niets gezegd in artikel 7:9 van de Awb, en ontbreekt dit artikel 
daarnaast in de opsomming van de bevoegdheden van de adviescommissie als 
gegeven in artikel 7:13, vierde lid, van de Awb.

De waarborgen van de artikelen 8:33 en 8:63 Awb ontbreken in de wettelijke 
regeling van de hoofdstukken 6 en 7 (betreffende bezwaar en administratief 
beroep). Deze waarborgen zijn met name de verplichting om aan een oproeping 
om te getuigen gevolg te geven, de mogelijkheid dat de verklaring onder ede moet 
worden afgelegd, en regeling van wat moet gebeuren in geval een opgeroepen 
deskundige niet komt opdagen. De Provinciewet kent een aanvulling via artikel 
169 Provinciewet op artikel 7:22 Awb.

In elk geval zal de horende instantie zich moeten vergewissen van de identiteit 
van te horen getuigen en deskundigen. Ook zal elke verklaring van een getuige 
of deskundige moeten worden opgenomen in het zittingsverslag. Verder is aan 
te raden om de in het verslag vastgelegde verklaring aan de betrokken getuige of 
deskundige toe te zenden met de vraag of hij/zij zich kan vinden in de verslag-
legging van zijn/haar verklaring. Dit is van belang voor de bewijskracht van die 
verklaring in het verdere verloop van de zaak. De kosten van de ingeschakelde 
getuigen en/of deskundigen komen voor rekening van de partij op wiens initi-
atief deze getuigen/deskundigen zijn verschenen. In geval het bestuursorgaan 
een kostenvergoeding verschuldigd is aan een belanghebbende bij verwijtbare 
onrechtmatigheid van het primaire besluit, kunnen ook bepaalde kosten van deze 
getuigen/deskundigen op het bestuursorgaan verhaald worden139.

138 Zie de artikelen 7:8 en 7:22 Awb.
139 Zie artikel 7:28, tweede lid, Awb juncto artikel 243, tweede lid, Wetboek van BRv.
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3.8 Afwijking van ingebrachte adviezen

3.8.1 Algemeen

De mogelijkheid om af te wijken van advisering wordt in de Awb expliciet gebo-
den bij artikel 3:50 van de Awb voor de primaire besluitvorming, en de artikelen 
7:13, zevende lid, en 7:26, tweede lid, van de Awb voor respectievelijk bezwaar en 
(administratief) beroep.

Op grond van artikel 3:50 geldt ten aanzien van het primaire besluit de moti-
veringsplicht voor de afwijking van adviezen slechts voor adviezen die ‘krachtens 
wettelijk voorschrift’ worden uitgebracht140, en niet voor interne advisering. In geval 
het bestuursorgaan er redelijkerwijs van uit mag gaan, dat geen behoefte bestaat 
aan een motivering van de afwijking, alle belanghebbende partijen bij het besluit 
in aanmerking genomen, kan deze ingevolge artikel 3:48 van de Awb achterwege 
blijven. De mogelijkheid om van een verkregen advies af te wijken kan niet los 
gezien worden van de bij artikel 3:9 aan bestuursorganen opgelegde verplichting 
om te controleren of dat advies geen formele of inhoudelijke gebreken vertoont.

De gelijkluidende artikelen 7:14 en 7:27 van de Awb verklaren met name arti-
kel 3:9 en afdeling 3.7 van de Awb (met de artikelen 3:46 t/m 3:50, betreffende de 
motivering van besluiten), met uitzondering van artikel 3:49, alsook hoofdstuk 4 
niet van toepassing op beslissingen op bezwaar en (administratief) beroep. Dat 
neemt niet weg dat ook beslissingen op bezwaar op grond van artikel 7:12, eerste 
lid, van de Awb deugdelijk gemotiveerd moeten worden, waarbij het bestuursor-
gaan tot taak heeft om zelf de beleidsmatige overwegingen te geven, die afwijken 
van de beleidsmatige inzichten van het adviesorgaan of die in het advies geheel 
niet aan de orde zijn gekomen. Dat betekent dat voor beslissingen op bezwaar 
zelfs iets strengere motiveringseisen gelden dan voor andere Awb-besluiten. Arti-
kel 7:26 stelt voor beslissingen op beroep een deugdelijke motivering verplicht. 
Geen van de in deze of de vorige alinea genoemde artikelen wordt beschouwd 
als zijnde van openbare orde141. Tak vraagt zich af waarom dit soort bepalingen 
dan nog in de wet – zijnde een algemeen verbindend voorschrift – staan142. Het 
volgende citaat van Schreuder-Vlasblom143 geeft daar mijns inziens een passend 
antwoord op: 

140 Samsom II, J.J.F. Versluijs, artikelsgewijs commentaar artikel 3:50 Awb.
141 Zie CRvB 29 april 2003, AB 307.
142 Tak, p. 689.
143 Schreuder-Vlasblom 2006, p. 157.
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‘Bij de vaststelling van het procesrecht is de handhaving van het objectieve recht als primair 
doel van de bestuursrechtspraak vervangen door het bieden van rechtsbescherming. 
Hoewel aan dat begrip niet nader inhoud is gegeven, wordt het ingeroepen ter verklaring 
waarom de omvang van de rechterlijke beoordeling in beginsel beperkt moet blijven 
tot de tegen het besluit gerichte gronden die de indiener van het beroep op straffe 
van niet-ontvankelijkheid moet aanvoeren (art. 6:5 lid 1, onder d Awb). Kennelijk is 
‘rechtsbescherming’ opgevat als: geschillenbeslechting.’ 

Zij voegt hier nog aan toe: 

‘Het object van de bescherming behoeft niet meer te zijn dan een feitelijk belang (opm.: 
in tegenstelling tot een rechtens beschermd belang) van de aanlegger bij de vernietiging 
van het besluit en dan is het dat belang en niet een rechtsverhouding tussen de partijen 
die in het geding centraal staat.’

De verlichte motiveringsplicht van artikel 4:82 Awb (verwijzing naar een 
bestaande beleidsregel) is in bezwaar en beroep – zoals bepaald bij de artikelen 
7:14 en 7:27 – niet van toepassing. Artikel 3:49 biedt wel de mogelijkheid om, als 
een bestuursorgaan van mening is dat een ten behoeve van zijn besluitvorming 
verkregen advies voor zijn beslissing of een onderdeel daarvan kan worden over-
genomen, te volstaan met een verwijzing naar dit advies. Dit is het enige artikel 
uit afdeling 3.7 dat ook in bezwaar en (administratief) beroep van toepassing is. 
Voorwaarde om te kunnen volstaan met een verwijzing naar een advies is wel, dat 
het advies zelf een voldoende draagkrachtige en voor de belanghebbende burger – 
naar objectieve maatstaven – begrijpelijke motivering bevat. Bovendien dient het 
advies aan de belanghebbende bekend te zijn gemaakt.

Konijnenbelt & Van Male144 stellen dat bindende adviezen in de administra-
tieve wetgeving praktisch niet voorkomen, terwijl van een wettelijk voorgeschre-
ven advies in principe wel kan worden afgeweken. Bij afwijking van een advies 
worden strengere eisen gesteld aan de motivering145. Naar mate een adviescom-
missie meer specifieke deskundigheid bezit146, nemen die eisen verder toe. 
Indien het voorgeschreven deskundigenadvies specifieke – zoals technische of 
medische – expertise vraagt, zal om af te kunnen wijken van een dergelijk advies, 
gedacht moeten worden aan contra-expertise. Bij representatie-advisering kan 
de feitelijke mogelijkheid om af te wijken, beïnvloed worden door de mate van 

144 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 305.
145 PG Awb I, MvT p. 275.
146 Koenraad & Sanders, p. 59.
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unanimiteit van de adviezen147. Alleen bij afwijking van het advies dient dit mee-
gezonden te worden met de beslissing op bezwaar aan de belanghebbende(n). 
Het lijkt echter zowel praktisch als logisch om alle in een zaak verkregen advie-
zen, onafhankelijk van het feit of die adviezen al dan niet opgevolgd worden, ten 
alle tijden mee te zenden met de beslissing, waarop dat advies betrekking heeft. 
Dit klemt te meer, nu tegenwoordig zowel achtergehouden adviezen als interne 
adviezen met een beroep op de Wob kunnen worden opgevraagd. Dat die interne 
adviezen dan geanonimiseerd worden verstrekt, doet niet af aan de inhoud van 
die adviezen. Doorgaans belanden zo ook die interne adviezen in het openbare 
procesdossier. De kans is niet gering dat een belanghebbende burger die een 
hem/haar onwelgevallige beslissing op zijn/haar aanvraag heeft ontvangen, aan 
de hand van de in die beslissing gegeven motivering en het/de voorhanden zijnde 
adviezen wil kunnen begrijpen hoe het bestuursorgaan tot die onwelgevallige 
beslissing is gekomen.

De hierboven verstrekte informatie met betrekking tot de motivering van 
beslissingen en de mogelijkheden tot afwijking van verkregen adviezen wijzen 
erop dat voor het afwijken van een gegeven advies het leerstuk van de draag-
krachtige motivering van beslissingen van bestuurorganen essentieel is, en dan 
vooral dat deel dat de vraag aan de orde stelt welke invloed de aanwezigheid van 
een advies heeft op de eisen van de motivering. Alleen wanneer dat bekend is, 
kan vastgesteld worden welke invloed de afwijking van een advies op diezelfde 
motivering heeft. Daar zal in het navolgende subhoofdstuk nader op ingegaan 
worden.

3.8.2 Een draagkrachtige motivering

Voorop zij gesteld dat het beginsel van een draagkrachtige motivering een for-
meel rechtsbeginsel is. Dat blijkt uit het feit dat een in bezwaar of (administratief) 
beroep anders gemotiveerd besluit dan het bestreden en vernietigde besluit niet 
eveneens tot een andersluidend dictum behoeft te leiden. Evenmin is – zoals al 
eerder aangegeven – het ontbreken van een voldoende draagkrachtige motivering 
een zaak van openbare orde. Het motiveringsbeginsel heeft verschillende func-
ties148: een draagkrachtige motivering
a. verhoogt de kwaliteit van de beslissing;
b. draagt bij aan de legitimiteit van overheidsbeslissingen;
c. biedt aanknopingspunten voor het geschil in hoger beroep, en

147 Zie Groene boekje, p. 74 bovenaan.
148 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 621.



101

3 Algemene beschouwingen over de procedures van bezwaar en beroep

d. heeft een leereffect. Toekomstig gedrag kan worden afgestemd op de inhoud 
van de uitspraak.

Met betrekking tot punt c zij erop gewezen dat de positie van het bestuursor-
gaan afwijkt van die van de burger na afloop van de bestuurlijke voorprocedure, 
omdat het bestuursorgaan aan het bestreden besluit een motivering heeft gege-
ven waarin de feiten zijn weergegeven, die zijns inziens het besluit schragen. 
Dat maakt het voor een bestuursorgaan moeilijk om in beroep bij de rechter 
met nieuwe feiten of bewijsmiddelen te komen149. De gegeven feiten kunnen wel 
nader worden toegelicht, en feiten aangevoerd die de onhoudbaarheid van appel-
lants stelling bewijzen. Toch is de positie van het bestuursorgaan rianter dan 
de positie van de burger, want wanneer het bestuursorgaan ongelijk krijgt, mag 
het bestuursorgaan een nieuw besluit nemen na vernietiging van het bestreden 
besluit door de rechter.

Konijnenbelt & Van Male150 zien een deugdelijke motivering als een syllogisme, 
waarbij de volgende drie elementen zijn te onderscheiden: de maior, de minor, en 
de conclusie. De maior ziet op de toegepaste rechtsregels, bij de motivering van 
een beschikking doorgaans bestaande uit een of enige wettelijke voorschriften, 
en beleidsregels vooral waar het bestuurorgaan enige beslissingsbevoegdheid 
(beleids- en beoordelingsvrijheid) heeft. De minor ziet op de feiten waarop de 
regel(s) worden toegepast. Volgens Konijnenbelt & Van Male kan de redenering die 
met behulp van maior en minor tot de conclusie leidt respectievelijk die conclusie 
zelf alleen juist zijn, wanneer niets aan de maior of minor mankeert. Zij voegen 
hieraan toe dat, ondanks dat de maior en minor correct zijn: a. de motivering 
ontoereikend kan zijn, en dat – gezien de voorhanden zijnde jurisprudentie – ook 
herhaaldelijk is, en b. soms vergeten wordt dat de bijzondere omstandigheden 
van het geval aanleiding vormen om af te wijken van de beleidsregels. Vervolgens 
wijzen Konijnenbelt & Van Male erop dat een motivering van besluiten van ver-
tegenwoordigende lichamen als zojuist beschreven niet steeds haalbaar is. Het 
resultaat van bijvoorbeeld een gemeenteraadstemming – na amenderingen en 
onderhandelingen gevolgd door anonieme stemming – levert nu eenmaal geen 
deugdelijke en kenbare motivering op, ook al zal het zo genomen gemeenteraads-
besluit uiteindelijk wel motiveerbaar moeten zijn. Dat politieke of democratische 
rationaliteit een zekere prijs mag hebben, demonstreren zij aan de hand van een 

149 Damen e.a. 2005, p. 231.
150 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 302-304.



uitspraak van de Hoge Raad, die de motiveringseis van een aldus genomen besluit 
afwijst zonder nadere onderbouwing151.

Wil sprake zijn van een deugdelijke motivering in het licht van de hierboven 
beschreven theorie, dan moeten de wettelijke bepalingen deugdelijk zijn geïnter-
preteerd152, en de feiten waarop het bestuursorgaan zich beroept, ook juist zijn. 
Een ingewonnen advies zal normaliter vooral (een deel van) die feiten geven teza-
men met een op die feiten betrekking hebbend oordeel.

151 Hoge Raad 2 juni 1989, AB 1989, 375 m.nt. Van den Burg, NJ 716 m.nt. Scheltema, Gst 6906.9 m.nt. Damen 
 (parkeergarage plein 1944).

152 Als hoofdregel geldt voor ‘rechtsoordelen’ dat deze van feitelijke aard zijn. Zie Van Buren, Polak, en 
 Widdershoven, p. 435-438.


