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Snel, eenvoudig
en onkostbaar
Over continuïteit en verandering in de aard
en de inrichting van het bestuursprocesrecht
in de periode 1815 tot 2015

De memorie van toelichting bij de Awb noemt het bestuursprocesrecht van vóór 1994 het ‘klassieke’ bestuursprocesrecht. In
de afgelopen twintig jaar is het bestuursprocesrecht als gevolg
van subjectivering, finalisering, en de nadruk op effectiviteit en
efficiëntie, sterk veranderd. Deze veranderingen worden vaak
toegeschreven aan het primair stellen van de rechtsbeschermingsfunctie in het nieuwe uniforme bestuursprocesrecht. Ten
tijde van de invoering van de Awb was echter niet zo duidelijk
wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Verondersteld kan worden
dat meerdere factoren van invloed zijn geweest op de recente
ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht. In dit boek is onderzocht in hoeverre een verklaring kan worden gevonden in de
geschiedenis van het bestuursprocesrecht, met name de wetsgeschiedenissen van de Wet op de Raad van State (vanaf 1861) en
de Beroepswet (vanaf 1902). Onderzocht is hoe een drietal elementen van de inrichting van de procedure: de feitenvaststelling,
de bepaling van de omvang van het geding en het zelf in de zaak
voorzien door de rechter, zich hebben ontwikkeld in relatie tot
opvattingen over de functie van het bestuursprocesrecht, de rol
van de rechter en het vereiste dat het bestuursprocesrecht snel,
eenvoudig en goedkoop dient te zijn.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Veranderingen in het bestuursprocesrecht
1.1.1 Het klassieke bestuursprocesrecht
Het bestuursprocesrecht van vóór de invoering van de Algemene wet
bestuursrecht wordt wel het ‘klassieke’ bestuursprocesrecht genoemd. 1 Centraal
in dit klassieke bestuursprocesrecht stond de rechtmatigheidstoetsing ex tunc
van een overheidsbesluit. Dit hield in dat de rechter toetste of het bestuursorgaan
een rechtmatig besluit had genomen, op basis van de feiten en rechtsnormen
zoals die bestonden ten tijde van het nemen van het besluit. Met deze toetsing
werd rechtsbescherming geboden aan de burger die het niet eens was met een
door de overheid genomen besluit. Het klassieke bestuursprocesrecht had een
aantal kenmerken die direct samenhingen met deze vorm van rechtsbescherming.
Het eerste kenmerk was de actieve rol van de rechter in het proces. Deze
activiteit van de rechter betrof ten eerste de feitenvaststelling. De rechter kon
zelf, ambtshalve, feitenonderzoek verrichten en hij was vrij in de waardering
van het bewijs. Ten tweede was de bestuursrechter actief ten aanzien van de
bepaling van de omvang van zijn toetsing. Dit hield in dat de rechter de vrijheid
had om het bestreden besluit te toetsen buiten de door partijen aangegeven
omvang van het geding.
Deze actieve opstelling van de rechter in het bestuursproces had te maken
met de functie van het bestuursproces, het bieden van rechtsbescherming door
middel van toezicht op de rechtmatigheid van overheidsbesluiten. De
rechtsbeschermingsfunctie en de toezichtsfunctie worden meestal gezien als
twee aparte functies. De rechter diende erop toe te zien dat de burger alleen de
gevolgen ondervond van een beslissing die volledig in overeenstemming was
met het geschreven en ongeschreven publiekrecht. De burger kreeg dan
weliswaar te maken met besluiten die door de overheid eenzijdig waren
genomen, maar wanneer de rechter constateerde dat deze besluiten in
overeenstemming waren met de door een democratisch gekozen lichaam
bepaalde rechtsregels en behoorlijkheidsnormen, werd afdoende rechtsbescherming geboden.
Ook de actieve opstelling ten aanzien van de omvang van de toetsing
vloeide voort uit de functies van het bestuursproces. Door buiten de door de
burger aangevoerde gronden te toetsen en als gevolg daarvan besluiten te
vernietigen, kon de rechter toezicht houden op de rechtmatigheid van besluiten.
Tegelijkertijd kon de rechter de burger helpen zijn doel, de gehele of
1

Zie PG Awb II, p. 172.
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gedeeltelijke vernietiging van het besluit, te bereiken. Door actief te zijn bood de
rechter ook zo een vorm van compensatie voor de ongelijke uitgangsposities van
burger en overheid in het bestuursrecht. Soms vielen de twee functies, de
rechtsbeschermingsfunctie en de toezichtsfunctie, echter niet samen. Het kon
gebeuren dat de toetsing door de rechter buiten de door de burger aangegeven
omvang van het geding tot gevolg had dat een voor de burger overwegend
positief besluit werd vernietigd en de burger uiteindelijk slechter af was door
zijn beroep op de rechter. Voor wat betreft de bepaling van de omvang van de
toetsing kon de activiteit van de rechter dus verschillende consequenties voor de
burger hebben.
Het zoeken naar de materiële waarheid is het tweede kenmerk van het
klassieke bestuursprocesrecht. Een onjuiste of tussen partijen geldende waarheid
zou in strijd zijn met het publieke, algemeen geldende karakter van dit
betreffende recht. Met zijn actieve opstelling ten aanzien van de feiten kon de
rechter de materiële waarheid zo dicht mogelijk benaderen, en kon hij zo nodig
ook de burger bijstaan, voor wie het soms duur en ingewikkeld was om de juiste
feiten voor de procedure te leveren. Hij bood aldus een vorm van compensatie
voor de ongelijke positie tussen burger en bestuursorgaan in de procedure.
Het klassieke bestuursprocesrecht had ten slotte nog een derde kenmerk: het
was eenvoudig. Die eenvoud hing samen met een aantal eigenschappen van de
inrichting van het procesrecht. Zo kon er op eenvoudige wijze beroep worden
ingesteld. Een beroepschrift moest ondertekend zijn, er moest in zijn
aangegeven tegen welk besluit beroep werd ingesteld en waarom, maar verder
werden geen eisen gesteld aan de manier waarop een appellant zijn bezwaren
tegen een besluit naar voren diende te brengen. Door zijn actieve opstelling zou
de rechter zelf achterhalen waar het appellant precies om ging. Het verloop van
de procedure was verder eenvoudig. Na het indienen van de stukken vond een
mondelinge behandeling plaats. Tijdens de zitting stelde de rechter vragen over
aspecten van de zaak die hem nog niet helder waren en konden partijen op
elkaars stellingen reageren. Na de zitting volgde beraadslaging in de raadkamer
en daarna deed de rechter uitspraak. Eventueel vond voor of na de zitting nog
feitenonderzoek plaats, maar dat was uitzonderlijk. Er waren dus geen eisen in
reconventie, geen tussenuitspraken, geen bewijsopdrachten. De rechter bepaalde
zelf de gang van zaken tijdens de procedure, hij was dominus litis. Doordat
enerzijds de procedure eenvoudig was, en anderzijds de rechter, waar nodig, het
gebrek aan juridische kennis en ervaring van de burger compenseerde, was er
geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging. De eenvoud van het
bestuursprocesrecht maakte het een snel en goedkoop procesrecht, wat in het
belang was van zowel de overheid als de burger.
De opzet van dit klassieke bestuursprocesrecht kende echter een aantal
minpunten. Eén daarvan was dat de bevoegdheid van de bestuursrechter in
principe beperkt was tot het oordelen over besluiten, en wel in hoofdzaak over

2

1.1 Veranderingen in het bestuursprocesrecht

beschikkingen. 2 Voor rechtsbescherming tegen andere handelingen van
bestuursorganen diende de burger zich tot de burgerlijke rechter te wenden, ook
wanneer deze handelingen in nauw verband stonden met de uitoefening van een
publiekrechtelijke bevoegdheid. 3 Een ander nadeel had te maken met de
uitkomst van de procedure. Als de rechter een onrechtmatig besluit had
vernietigd, kon hij, áls hij daartoe al de bevoegdheid had, alleen zelf een nieuw
besluit nemen indien dit besluit rechtstreeks uit de toepasselijke wettelijke
regeling voortvloeide. Indien er nog beslissingsruimte restte voor het bestuur
kon de rechter alleen vernietigen en het besluit terugverwijzen naar het
beslissende orgaan. Het nemen van een besluit was immers de taak van het
bestuur. Voor een finale beslissing was de burger dus afhankelijk van het
bestuursorgaan voor een nieuw besluit. Aangezien tegen dat nieuwe besluit ook
weer beroep kon worden ingesteld, kon het voorkomen dat de
bestuursrechtelijke procedure uiteindelijk ingewikkeld, duur en traag uitpakte.

1.1.2 Veranderingen sinds de invoering van de Algemene wet
bestuursrecht
In het karakter van het huidige bestuursprocesrecht is weinig terug te vinden van
het ‘klassieke’ procesrecht zoals dat twintig jaar geleden in de handboeken en in
memorie van toelichting bij de Algemene wet bestuursrecht (hierna meestal:
Awb) werd geschetst. De hoofdstructuur van de rechtsbescherming bestaat nog
steeds uit de rechtmatigheidstoetsing ex tunc van een besluit, ook al staat deze
opzet ter discussie en hebben inmiddels aanpassingen plaatsgevonden. Wat
betreft de overige kenmerken, de kenmerken die niet de structuur maar de
inrichting betreffen, heeft het bestuursprocesrecht een aantal grote
veranderingen ondergaan.
De actieve opstelling van de rechter ten aanzien van de feiten is een
uitzondering geworden; eigen feitenonderzoek is zeldzaam, de rechter stelt de
feiten doorgaans vast op grond van de door partijen aangedragen informatie.
Ook is de rechter wat betreft de bepaling van de omvang van het geding veel
lijdelijker. Hij toetst nog wel ambtshalve aan een beperkt aantal rechtsregels, de
bepalingen van openbare orde, maar beoordeelt voor het overige alleen de in het
beroepschrift aangedragen grieven tegen het besluit. Doordat partijen nu zelf
meer verantwoordelijkheid dragen voor het bewijs van de feitelijke stellingen en
de formulering van hun grieven, en doordat ook in andere opzichten de
geschreven en ongeschreven regels van het bestuursrecht ingewikkelder zijn
geworden, kan niet meer gesproken worden van een eenvoudig procesrecht.
Ongelijkheidscompensatie door de rechter vindt in praktijk nog wel plaats maar
het wordt niet meer beschouwd als een wezenlijk kenmerk van het
2

Bij de ambtenarenrechter en het CBb kon ook beroep worden ingesteld tegen ‘handelingen’.
Zie al art. 3 van de Ambtenarenwet, Stb. 1929, 530 en art. 4 Wet administratieve rechtspraak
bedrijfsorganisatie, Stb. 1954, 416.
3
In een aantal wetten was ook beroep op de bestuursrechter opengesteld tegen feitelijk
handelen van bestuursorganen. Zie nu nog art. 8:2 lid 1 Awb.
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bestuursprocesrecht. Het inschakelen van rechtsbijstand is daarom soms
raadzaam. Tezamen met de noodzaak om zonodig zelf deskundigen in te
schakelen, maakt dit het proces, nog afgezien van de griffierechten, soms duur.
Wel heeft de inzet van de overheid op efficiëntie en effectiviteit van het
bestuursproces resultaat gehad. Procedures duren minder lang en resulteren
vaker in een finaal besluit. De rechter is actiever geworden ten aanzien van het
snel en finaal beslissen van geschillen.

1.1.3 Oorzaken van de veranderingen in het bestuursprocesrecht
Voor de veranderingen in het huidige bestuursprocesrecht ten opzichte van het
oude wordt in de literatuur een aantal oorzaken aangewezen. Als belangrijkste
oorzaak wordt genoemd dat met de invoering van de Awb de
rechtsbeschermingsfunctie voorop is gesteld. 4 Doordat geen prioriteit meer
wordt gegeven aan de toezichtfunctie is de actieve rol van de rechter op een
aantal aspecten van het bestuursprocesrecht in ieder geval teruggedrongen. Zo is
de reformatio in peius, de ambtshalve toetsing door de rechter buiten de omvang
van het door partijen aangeven geschil ten nadele van appellant, in veruit de
meeste gevallen niet meer toegestaan. Ook wordt erop gewezen dat een van de
onderliggende uitgangspunten van de Awb, de meer gelijkwaardige verhouding
tussen burger en overheid, heeft gezorgd voor een procesrecht met meer
partijautonomie en minder ongelijkheidscompensatie. Andere oorzaken die
worden genoemd zijn de manier waarop de Awb is geïnterpreteerd in de
jurisprudentie van de hoogste rechters in de eerste jaren na de invoering van de
Awb, de invloed van het internationale recht, de behoefte van de maatschappij
aan meer snelheid en definitieve besluitvorming en bezuinigingen vanuit de
overheid waardoor meer aandacht wordt besteed aan de efficiëntie van de hele
rechtsgang. 5
Vanuit een historisch perspectief kan worden gesteld dat het bijna
onontkoombaar was dat het algemene bestuursprocesrecht, zoals dat was
vormgegeven in de Awb in 1994, zich zou moeten stabiliseren te midden van de
krachtvelden die erop van invloed waren. Voor het eerst was er sprake van één
algemeen bestuursprocesrecht, in eerste aanleg toegepast door één instantie, de
rechtbank. Het was al bijzonder dat in relatief korte tijd een uniform
bestuursprocesrecht tot stand kwam en daarom niet verwonderlijk dat de echte
vormgeving van dit procesrecht zou plaatshebben tijdens het gebruik ervan. Het
uniforme procesrecht van de Awb was enerzijds een compromis tussen de
daarvoor bestaande procesrechten, maar ook een poging om het beste van die
procesrechten in één regeling te combineren. Een verklaring voor de inrichting
van de Awb en de veranderingen van het procesrecht van de afgelopen twintig
jaar moet daarom ook deels worden gezocht in aard en inrichting van de
belangrijkste bestuursprocesrechtelijke stelsels uit het verleden.
4
5
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PG Awb III, p.174.
Zie voor een overzicht De Haan e.a./Schlössels & Zijlstra 2014, p. 116-137.
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1.1.4 Bestuursprocesrecht in het verleden
Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkelde zich het wettelijk
geregelde stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming. In 1861 kwam de
wet op de Raad van State tot stand, waarin de bevoegdheid van de Afdeling voor
de geschillen van bestuur ten aanzien van het Kroonberoep werd geregeld. 6
Daarna ontstonden de op de bijzondere delen van het bestuursrecht toegespitste
beroepscolleges, zoals de raden van beroep in belastingzaken, de raden van
beroep en de Centrale Raad van Beroep in het sociaalverzekeringsrecht en het
ambtenarenrecht, en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het aantal
geschillen waarover deze colleges mochten oordelen werd in de loop van de tijd
uitgebreid, evenals het toetsingsbereik door de ontwikkeling van de beginselen
van behoorlijke bestuur. Een en ander is uitgebreid beschreven in het
proefschrift van Schreuder-Vlasblom. 7
In de schaduw van de discussies over de vraag welke beroepscolleges er
zouden moeten zijn en welke bevoegdheden ze zouden moeten hebben, vond de
ontwikkeling van de inrichting van de procedure plaats. Aanvankelijk was er
nauwelijks sprake van wettelijk geregelde voorschriften van procesrecht. Gezag
en gewoonte bepaalden de gang van zaken bij de administratieve
beroepsinstanties in de eerste helft van de negentiende eeuw: gedeputeerde
staten en de Kroon. Toch was men zich al vroeg in de negentiende eeuw bewust
van het belang van een goed geregelde procedure en de waarborgen die deze
kon bieden bij gebrek aan een onafhankelijke beslissende instantie. In de loop
van de negentiende en twintigste eeuw ontwikkelde zich het materiële
bestuursprocesrecht, zodat er vóór de inwerkingtreding van de Awb een groot
aantal meer en minder belangrijke regelingen van bestuursprocesrecht waren,
met kenmerken die deels historisch waren bepaald en deels toegesneden op de
aard van het proces waarop ze van toepassing waren.
Hoewel er zeker sprake was van een groot aantal overeenkomsten tussen de
procedures, kan niet worden gesproken van ‘het’ klassieke bestuursprocesrecht.
Het klassieke bestuursprocesrecht was in zekere zin een fictie, gecreëerd bij de
invoering van de Awb om de dan bestaande verschillen te overbruggen en te
dienen als springplank voor het nieuw te introduceren, andersoortige
bestuursprocesrecht.

1.2 Doel van het proefschrift en probleemstelling
Het onderwerp van dit proefschrift is de ontwikkeling van de inrichting van het
bestuursprocesrecht. Met inrichting wordt bedoeld dat gedeelte van de procedure
dat een aanvang neemt nadat is vastgesteld dat de geadieerde rechter bevoegd en

6

De wet op de Raad van State van 1861 heeft geen citeertitel waardoor ‘wet’ niet met een
hoofdletter wordt geschreven.
7
Schreuder-Vlasblom 1987. Zie voor een overzicht in het Engels: Konijnenbelt 2013, in het
Duits: Konijnenbelt 2015.
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de procederende burger ontvankelijk is, en dat eindigt met de uitspraak. 8 Het
doel is om door kennis van de geschiedenis van de inrichting van het
bestuursprocesrecht, inzicht te krijgen in de veranderingen die zijn opgetreden
na de invoering van de Awb. Hiertoe wordt de wetsgeschiedenis onderzocht van
een aantal wetten die bepalend zijn geweest voor de inrichting van het
bestuursprocesrecht in de periode 1815-2015. Ten behoeve van de beperking
van het onderzoek was het noodzakelijk om het toe te spitsen op een aantal
elementen van de inrichting van het bestuursprocesrecht en een aantal factoren
die op de ontwikkeling van dat recht van toepassing zijn. Gekozen is voor de
elementen die een rol hebben gespeeld in de veranderingen die zich de
afgelopen jaren hebben voorgedaan in het bestuursprocesrecht: de subjectivering
van het bestuursproces, het belang van finale geschilbeslechting, en de nadruk
op efficiëntie en effectiviteit. Het onderzoek wordt in de eerste plaats beperkt tot
drie elementen van de inrichting van het procesrecht: de feitenvaststelling, de
ambtshalve toetsing en het zelf in de zaak voorzien. Ten tweede wordt de
ontwikkeling van deze elementen bekeken vanuit een drietal factoren: de functie
van het procesrecht, de rol van de rechter en het vereiste van proceseconomie.
De gekozen onderdelen van de inrichting van het bestuursprocesrecht en de
factoren in het licht waarvan deze worden bekeken, vormen de
aanknopingspunten om de historische ontwikkeling van het bestuursprocesrecht
te beschrijven. De probleemstelling luidt derhalve:
Hoe hebben in het Nederlandse bestuursprocesrecht vanaf 1815 de
feitenvaststelling, de ambtshalve bepaling van de omvang van het geding en het
zelf in de zaak voorzien door de rechter, zich ontwikkeld in het licht van de
functie van het bestuursprocesrecht, de rol van de rechter en het vereiste van
proceseconomie, met name voor zover dit blijkt uit de wetsgeschiedenis van de
meest relevante regelingen van bestuursprocesrecht.
Hieronder zal worden toegelicht wat wordt bedoeld met de verschillende
onderdelen en waarom ze relevant zijn voor het beantwoorden van de
probleemstelling.

1.3 Toelichting op de probleemstelling
1.3.1 Inleiding
In de onderzoeksvraag wordt een zestal begrippen uit het bestuursprocesrecht
gebruikt. De eerste drie – feitenvaststelling, ambtshalve bepaling van de omvang
van het geding en het zelf in de zaak voorzien – betreffen de inrichting van het
bestuursprocesrecht. In dit boek wordt onderzocht of en op welke manier deze
8
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Dit is een ruime opvatting over wat wordt verstaan met ‘inrichting’. In par. 1.3.3 wordt
toegelicht waarom de verschillende onderdelen van de procedure bij het onderzoek zijn
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drie elementen voorkwamen in de verschillende vroegere regelingen van het
bestuursprocesrecht. In paragraaf 1.3.2. zal eerst kort en algemeen de inhoud
van een bestuursrechtelijke procedure worden beschreven en daarna zal
uitgebreider op de elementen worden ingegaan. Ook wordt toegelicht waarom
juist voor deze elementen is gekozen.
De drie genoemde elementen worden wat betreft hun vormgeving en
ontwikkeling in hoofdzaak bepaald door een drietal factoren, samengevat onder
de noemer ‘aard van het procesrecht’. Al aan het begin van het onderzoek was
duidelijk, onder andere door de wetgeschiedenis van de Awb, dat de functie die
werd toegekend aan het procesrecht en de rol van de rechter, bepalend waren
voor de inrichting van het proces. Naarmate het onderzoek vorderde, bleek dat
ook de proceseconomie van invloed was, en dat deze drie factoren in nauw
verband met elkaar staan. Hieronder zal na de bespreking van de elementen van
de inrichting van het procesrecht een korte introductie worden gegeven op de
drie factoren.
Het is niet de bedoeling om deze onderwerpen hier uitgebreid te bespreken,
omdat in het boek juist de ontwikkeling van deze begrippen aan de orde is. 9 De
bedoeling is om een context te bieden voor het lezen van de hoofdstukken.

1.3.2 De bestuursrechtelijke procedure
Een regeling van bestuursprocesrecht bevat altijd een aantal vaste onderdelen. In
de eerste plaats wordt bepaald wie de rechtsprekende instantie zal zijn en over
welk object haar bevoegdheid zich zal uitstrekken. In de Awb is bepaald dat
tegen een besluit beroep kan worden ingesteld bij de bevoegde
bestuursrechter. 10 Vervolgens wordt de ontvankelijkheid geregeld, dat wil
zeggen, er worden eisen gesteld waaraan de appellant moet voldoen, wil de
bevoegde rechter zich daadwerkelijk over zijn zaak buigen. Zo dient degene die
beroep instelt belanghebbende te zijn. Deze moet vervolgens zijn beroep
instellen binnen een vastgestelde termijn. Verder moet het beroepschrift aan
bepaalde eisen voldoen, moet griffiegeld worden betaald en dient vaak een
voorprocedure te zijn gevolgd.
Als de rechter bevoegd is en het beroep ontvankelijk, dan gaat de materiële
behandeling van het beroep van start. De regels van procesrecht die op deze
behandeling betrekking hebben zijn de regels voor de inrichting van het
procesrecht in enge zin, ook wel genoemd de regels voor de procesgang of het
materiële procesrecht. In de kern gaat het erom dat de rechter het geschil
afbakent, bepaalt wat de relevante feiten zijn en wat het toepasselijke recht is.
Vervolgens vindt de toetsing plaats van de feiten aan het recht. Ten slotte doet
de rechter uitspraak. Ook ten aanzien van de uitspraak kunnen regels worden
gesteld. Het kan gaan om een bepaling die stelt dát er een uitspraak gedaan moet
9

Voor een uitgebreide uiteenzetting van het bestuursprocesrecht zie Damen e.a. 2013; Van
Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2014; Schreuder-Vlasblom 2013; De Haan e.a./Schlössels
& Zijlstra 2014.
10
Art. 8:1 Awb.
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worden, maar ook kan worden bepaald waarover de rechter zich mag uitspreken,
en aan welke formele vereisten de uitspraak dient te voldoen. Volgens de Awb
dient de rechter in geval van gegrondverklaring van het beroep het bestreden
besluit geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Na de vernietiging van het besluit
kan de rechter bepalen dat het bestuursorgaan een nieuw besluit neemt, kan hij
bepalen dat de rechtgevolgen in stand blijven, of kan hij zelf zijn eigen uitspraak
in de plaats stellen van het vernietigde (gedeelte van het) besluit. Dit laatste is de
bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien.

1.3.3 De inrichting van het procesrecht
1.3.3.1 De feitenvaststelling
De feitenvaststelling kan worden omschreven als het proces waarin de rechter
tot een oordeel komt over de juistheid van de feiten die ten grondslag zijn gelegd
aan het besluit. 11 In dit boek wordt de term gebruikt in de ruimst mogelijke zin.
Daarbij zal de nadruk liggen op een viertal aspecten van de feitenvaststelling die
een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van het bestuursprocesrecht: het
onderzoek naar de materiële waarheid, de bevoegdheid van de rechter om
ambtshalve feitenonderzoek te doen, het recht op hoor en wederhoor en de
vrijbewijsleer. 12
Met de ‘materiële waarheid’ in het kader van de feitenvaststelling wordt
bedoeld dat het feitencomplex waarop de rechter uiteindelijk zijn uitspraak
baseert, moet overeenkomen met de feiten zoals ze werkelijk waren ten tijde van
het nemen van het bestreden besluit. De uitspraak van de rechter of het
bestuursbesluit dat op grond van die uitspraak wordt genomen, maakt deel uit
van het publieke recht. Met die publieke status van het besluit valt niet te
verenigen dat aan het besluit een ‘formele’, door partijen bepaalde waarheid ten
grondslag ligt, zoals mogelijk is in het systeem van het burgerlijk procesrecht. In
de wetsgeschiedenis van de onderzochte wetten zal worden gekeken of men
expliciet koos voor een feitenvaststelling gebaseerd op de materiële waarheid en
welke redenen daarvoor werden gegeven.
Om een uitspraak in overeenstemming te laten zijn met de materiële
waarheid was het nodig dat de rechter over bevoegdheden beschikte om
ambtshalve onderzoek te doen of te laten doen naar de feiten. De
verantwoordelijkheid voor de feitenverzameling ligt in eerste instantie steeds bij
partijen: de burger die een begunstigende beschikking van de overheid wil, zal
de hiervoor benodigde informatie dienen aan te leveren en op het bestuursorgaan
rust in het kader van het vereiste van zorgvuldige besluitvorming een eigen
onderzoeksplicht, een en ander aangevuld door bepalingen in het materiële

11

Ik gebruik hier gedeeltelijk de definitie uit Barkhuysen e.a. 2007, p. 1.
Voor de benaming van dit leerstuk worden verschillende schrijfwijzen gebruikt. In dit boek
wordt ‘vrijbewijsleer’ gehanteerd.
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recht. 13 Verder biedt het procesrecht meestal regelingen voor de terinzagelegging, stukkenwisseling en onderzoek ter openbare zitting, zodat de feiten
voor rechter en partijen via het principe van hoor en wederhoor worden
verduidelijkt. Gedurende deze procedure heeft de bestuursrechter echter ook
steeds de bevoegdheid om zelf actief onderzoek te doen naar de voor zijn
uitspraak relevante rechtsfeiten. De bevoegdheden om daadwerkelijk
ambtshalve onderzoek te doen verschilt echter per periode en per regeling. Deze
onderzoeksbevoegdheden en het gebruik ervan zijn het tweede element van de
feitenvaststelling waaraan in dit onderzoek aandacht wordt besteed.
In het civiele proces vindt de feitenvaststelling plaats via het principe van
hoor en wederhoor en met behulp van regels van bewijsrecht. De wetgever is bij
het bestuursprocesrecht altijd terughoudend geweest met het verschaffen van
procesregels, met name regels waaraan de procederende burger rechten kon
ontlenen. Vanwege de actieve rol van de rechter werden deze regels niet
noodzakelijk geacht. Het principe van hoor en wederhoor kreeg wel een plaats
in de eerste regeling van bestuursprocesrecht, de wet op de Raad van State, maar
uit de totstandkomingsgeschiedenis van de wet blijkt dat de toepassing van hoor
en wederhoor in een procedure destijds vooral diende om het bestuur van zo
adequaat mogelijke informatie te voorzien. 14 De codificatie van het
verdedigingsbeginsel in het bestuursprocesrecht, het recht voor de burger op een
uitspraak die enkel gebaseerd was op stukken die de burger had kunnen inzien
en waarop hij had kunnen reageren, werd in de loop van de geschiedenis
bevochten. Op zichzelf valt het principe van hoor en wederhoor buiten mijn
probleemstelling, omdat dit elementaire beginsel van procesrecht niet ter
discussie heeft gestaan tijdens de veranderingen die zich de afgelopen jaren in
het bestuursprocesrecht hebben voltrokken. Omdat het beginsel eerder in de
geschiedenis van het bestuursprocesrecht wel een belangrijke rol speelde, is het
toch meegenomen in het onderzoek.
Het bewijsrecht dient er met name toe bij het proces van feitenvaststelling
te regelen wie van de procederende partijen de verantwoordelijkheid draagt voor
de feiten die de rechter aan zijn uitspraak ten grondslag zal leggen. Daarnaast
kan worden geregeld welke feiten dienen te worden bewezen, op welke manier
deze feiten moeten worden bewezen en hoe de rechter de feiten waardeert. In het
bestuursrecht draagt de rechter uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de
overeenstemming van het relevante feitencomplex met de materiële waarheid.
Om invulling te geven aan die verantwoordelijkheid kan hij ambtshalve
feitenonderzoek doen. In het licht hiervan heeft de wetgever het nooit nodig
gevonden om in het algemene bestuursprocesrecht regels van materieel
bewijsrecht te geven. In het bestuursprocesrecht is altijd sprake geweest van een
zogenoemde vrijbewijsleer. Dat wil zeggen dat alle beslissingen ten aanzien van
13

Dit is anders bij ambtshalve genomen besluiten. In dat geval ligt de primaire
verantwoordelijkheid voor de feitenvaststelling bij het bestuur.
14
Hierbij speelde natuurlijk een rol dat het om administratief beroep ging. In hoofdstuk 2 zal
blijken dat over de de aard van de procedure verschil van mening bestond tussen de regering
en een aantal leden van de Tweede Kamer.

9

Hoofdstuk 1 Inleiding

de bewijsvoering in handen zijn van de rechter. Er zijn geen wettelijke regels
met betrekking tot bewijsomvang, bewijslastverdeling of bewijsmiddelen. Een
bijkomende reden om geen regels van bewijsrecht op te nemen is steeds geweest
dat op deze manier het procesrecht eenvoudiger zou zijn en de procedure
daardoor sneller zou kunnen verlopen. Uit de ontstaansgeschiedenis van enkele
van de onderzochte wetten blijkt dat de afwezigheid van regels van bewijsrecht
ook is gezien als een gebrek in de rechtsbescherming van de burger, met name
wanneer de actieve rol van de rechter ten aanzien van de feitenvaststelling
afneemt.
De centrale rol van de feitenvaststelling en de wijziging in de manier
waarop de feitenvaststelling plaatsvindt na de invoering van de Awb is de reden
waarom dit aspect van de inrichting bij het historisch onderzoek is betrokken.

1.3.3.2 Omvang van het geding
Het leerstuk van de omvang van het geding is direct verbonden met de vraag
naar de functie van het bestuursprocesrecht en de taak van de rechter daarin.
Wanneer de rechter tot taak heeft toezicht te houden op de rechtmatigheid van
de door het bestuur genomen besluiten, ligt het voor de hand dat hij ambtshalve
het gehele hem voorliggende besluit toetst, los van de aangevoerde
beroepsgronden. Hij bepaalt zo de omvang van het geding. Wanneer, anderzijds,
de bescherming van rechten en belangen van de burger centraal staat, is het
voldoende dat alleen die aspecten van het besluit worden getoetst waardoor deze
rechten en belangen worden geschaad. In dat geval ligt het voor de hand dat de
burger zelf aangeeft wat zijn bezwaren tegen het besluit zijn en daarmee de
omvang van het geding bepaalt.
In de geschiedenis van het Nederlandse bestuursrecht is, zoals zal blijken in
dit boek, vóór de invoering van de Awb nooit expliciet een keuze gemaakt voor
de toezichtsfunctie of de rechtsbeschermingsfunctie. De mate waarin de rechter
ambtshalve de omvang van het geding bepaalde en de mate waarin appellanten
invloed konden uitoefenen op de omvang van het geding, verschilden per
tijdperk en per regeling.
De ratio van het administratief beroep is dat een hoger bestuursorgaan op
verzoek van een burger het besluit van een lager bestuursorgaan herziet. Bij
deze herziening komt niet alleen de rechtmatigheid van het besluit aan de orde,
maar ook de doelmatigheid: het oorspronkelijke besluit wordt in zijn geheel
opnieuw bekeken. In het kader van die heroverweging lag het voor de hand dat
het hogere bestuursorgaan het gehele besluit opnieuw bekeek. Toch blijkt uit de
geschiedenis van het Kroonberoep dat dit niet altijd het geval was. Ambtshalve
heroverweging van het gehele besluit was ten eerste niet altijd praktisch, maar
met name wanneer het resultaat van de heroverweging in het nadeel van de
verzoekende burger bleek uit te vallen, dat wil zeggen wanneer sprake was van
reformatio in peius, werd dit in strijd geacht met de rechtsbeschermingsfunctie,
die het administratief beroep ook had.
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De omvang van het geding maakt onderdeel uit van dit onderzoek omdat artikel
8:69 lid 1 Awb, de wettelijke bepaling die de rechter verplicht om zijn toetsing
te beperken tot wat is aangevoerd in het beroepschrift, het vooronderzoek en het
onderzoek ter zitting, een belangrijke rol heeft gespeeld in de veranderingen in
het bestuursprocesrecht zoals die zich de afgelopen bijna twintig jaar hebben
voltrokken. De term ‘omvang van het geding’ wordt gebruikt als
overkoepelende term, soms wordt ook gesproken van de ‘omvang van het
geschil,’ met name als de kwestie speelt binnen een context waar de functie van
geschilbeslechting aan de orde is. Soms wordt ook gesproken van ‘omvang van
de toetsing’ door de rechter wanneer de nadruk meer ligt op het perspectief van
de rechter in deze kwestie.

1.3.3.3 Het zelf in de zaak voorzien
De bevoegdheid voor de rechter om na vernietiging van het bestreden
bestuursbesluit zelf zijn eigen uitspraak in de plaats van het vernietigde besluit
te stellen is geen bevoegdheid die men op het eerste gezicht zou verwachten in
een regeling van bestuursprocesrecht. Het nemen van besluiten is immers de
bevoegdheid van het bestuur en als de rechter deze bevoegdheid zou overnemen
zou dit in strijd zijn met het beginsel van machtenscheiding. Dit is alleen niet het
geval als al uit de wet voortvloeit wat het door de rechter te nemen besluit moet
zijn en er met het uitoefenen van deze bevoegdheid dus geen enkele
beslissingsruimte voor de rechter is. Het voordeel van het toekennen van deze
bevoegdheid is echter dat de rechter onder omstandigheden het geschil finaal
kan beslechten. De burger is dan na een gegrond beroep niet meer afhankelijk
van een nieuwe beslissing door het bestuursorgaan.
Bij de onderzochte regelingen wordt steeds nagegaan of de bevoegdheid om
zelf te voorzien is toegekend en wat de discussie omtrent deze bevoegdheid is
geweest. De laatste jaren heeft de wetgever voluit ingezet op definitieve
geschilbeslechting. De bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien speelt daarin
een belangrijke rol. Daarom is de bevoegdheid om zelf in de zaak voorzien te bij
het onderzoek betrokken.

1.3.4 De aard van het procesrecht
1.3.4.1 De functie van het procesrecht
De bekendste functies van het bestuursprocesrecht zijn de rechtsbeschermingsfunctie, de toezichtsfunctie en die van de geschilbeslechting.
In de memorie van toelichting bij de tweede Algemene wet bestuursrecht
wordt gesteld dat niet meer de handhaving van het objectieve recht, maar de
rechtsbescherming centraal zal staan als functie van het nieuwe algemene
bestuursprocesrecht. 15 Voor de rechtvaardiging van veel van de veranderingen
15

PG Awb II, p. 174.
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in het bestuursprocesrecht wordt verwezen naar deze wijziging in de functie van
het bestuursprocesrecht. Dit is de reden dat de ontwikkeling van het
bestuursprocesrecht in dit onderzoek onder andere wordt bekeken in het licht
van de opvattingen over de functies van het bestuursprocesrecht.
Het bieden van rechtsbescherming is vanzelfsprekend het primaire doel van
elk stelsel van rechtsbescherming. Rechtsbescherming wordt hier opgevat als de
bevoegdheid en verplichting om, op verzoek van een rechtszoekende, een
bindend oordeel te geven over de rechtmatigheid van een handeling van het
bestuur. 16 Zoals hiervoor al is vermeld is in Nederland lange tijd
rechtsbescherming geboden tegen beslissingen van bestuursorganen door middel
van de toetsing van een besluit aan het objectieve recht. Dit wordt ook wel de
toezichtsfunctie, controlefunctie of de handhavingsfunctie genoemd. 17 Deze
opzet van de rechtsbescherming heeft het Nederlandse bestuursprocesrecht te
danken aan de dominante rol die het administratief beroep meer dan anderhalve
eeuw heeft gespeeld. In het administratief beroep beoordeelt een hoger
bestuursorgaan opnieuw het besluit van een lager bestuursorgaan. Toen het
hogere bestuursorgaan werd vervangen door een onafhankelijke bestuursrechter,
is deze structuur van het procesrecht aanvankelijk blijven bestaan.
Een functie die sinds de invoering van de Awb op de voorgrond is komen te
staan is die van de geschilbeslechting. Het idee erachter is dat bij de rechter niet
meer de toetsing van een bestuursbesluit, maar de beslechting van een geschil
tussen partijen centraal staat. Daarmee komt de vraag op of niet het burgerlijk
procesrecht moet worden toegepast. Dit is niet het geval, omdat het in het
bestuursprocesrecht in hoofdzaak nog steeds gaat om de rechtmatigheidstoetsing
ex tunc van een besluit. Desondanks krijgt de inrichting van bestuursprocesrecht
wel steeds meer kenmerken van het burgerlijk procesrecht. Dit wordt ook wel
omschreven als de ontwikkeling van een recours objectif naar een recours
subjectif. Met ‘rechtsbescherming’ wordt steeds meer de bescherming van de
subjectieve rechten van de burger bedoeld. De keuze voor rechtsbescherming als
primaire functie van het procesrecht is het begin geweest van de ‘subjectivering’
van het bestuursprocesrecht.

1.3.4.2 De rol van de rechter
Een van de kenmerken van het klassieke bestuursproces was de actieve rechter.
Dit hield in dat de rechter zelf de omvang van zijn toetsing bepaalde, zelf
verantwoordelijk was voor de verzameling en beoordeling van de feiten en zelf
de leiding had over het proces. Hij was dominus litis. De actieve rol van de
rechter hing samen met zijn taak om toezicht te houden op het geldende recht,
maar ook om rechtsbescherming te bieden aan de zwakkere burgerpartij, de
ongelijkheidscompensatie. De actieve rol maakte het verder mogelijk dat het
procesrecht eenvoudig en goedkoop bleef. Uit de geschiedenis wordt duidelijk
16
17

De Haan e.a./Schlössels & Zijlstra 2014, p. 1.
In dit boek worden deze drie termen door elkaar gebruikt.
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dat de actieve houding van de bestuursrechter het belangrijkste kenmerk was
waarmee het bestuursproces zich onderscheidde van het burgerlijke proces.
De afgelopen jaren is de bestuursrechter minder actief geworden op het
gebied van de feitenvaststelling en ambtshalve toetsing. Aan de andere kant lijkt
het erop dat hij actiever is geworden op een ander vlak, dat van de
geschilbeslechting. In dat kader staan niet zozeer de bevoegdheden ten aanzien
van het feitenonderzoek, als wel de uitspraakbevoegden centraal. De inrichting
van het procesrecht wordt in dit boek onder andere bekeken vanuit het oogpunt
van de rol van de rechter omdat juist die actieve rechter zo kenmerkend was
voor het klassieke procesrecht en aan zijn gewijzigde rol veranderingen in het
bestuursprocesrecht zo duidelijk zichtbaar zijn.

1.3.4.3 Het vereiste van proceseconomie
Het begrip ‘proceseconomie’ wordt in dit boek gebruikt in de breedste zin.
Samengevat gaat het erom dat het bestuursprocesrecht snel, eenvoudig en
goedkoop moet zijn. Het vereiste van de proceseconomie loopt als een rode
draad door zijn geschiedenis. Het vereiste werd geacht in het belang van zowel
de overheid als van de burger te zijn. Aanvankelijk ging het om de aanduiding
van een aantal eigenschappen van het bestuursprocesrecht waarmee het zich
onderscheidde van het burgerlijk procesrecht. In de recente geschiedenis van het
procesrecht is de nadruk komen te liggen op de snelheid en effectiviteit van de
procedure, maar voorheen was het zeker zo belangrijk dat het ging om een
eenvoudige procedure die de burger zonder advocaat, met behulp van de actieve
rechter, kon doorlopen. De laatste jaren is echter gebleken dat het
bestuursprocesrecht zich ontwikkelt tot een uitgebreider en gecompliceerder
procesrecht. Dit roept de vraag op of nog wel zonder professionele bijstand kan
worden geprocedeerd. Verplichte rechtsbijstand, griffierechten en deskundigenonderzoek maken het procederen in ieder geval duurder. Vanuit de overheid
wordt wel alles in het werk gesteld om de procedure sneller te laten verlopen.
Snelle geschilbeslechting is in het belang van zowel de burger als de overheid.
Behalve de snelheid is ook de doelmatigheid van de procedure een streven van
de overheid en de rechtspraak. Dit manifesteert zich in experimenten met de
opzet van de procedure, zoals de Nieuwe zaaksbehandeling, meer in het
algemeen het streven naar finale geschilbeslechting, maar ook in de ‘trechter’jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak, die burgers dwingt om
zorgvuldig te procederen. 18
Omdat de oorspronkelijke opzet van het bestuursprocesrecht door het
vereiste van proceseconomie werd bepaald en omdat het vereiste zo’n sterke rol
heeft gespeeld in de ontwikkeling van het bestuursprocesrecht na de invoering
van de Awb, zijn de verschillende aspecten van de inrichting van het procesrecht
18

Zie de noot van R.J.N. Schlössels bij ABRvS 6 maart 2013, JB 2013/69. In dit boek blijft
de in de noot genoemde proceseconomie in ‘enge zin’, dat wil zeggen de noodzaak om
binnen een beroepsinstantie tijdig gronden en bewijs aan te dragen, buiten beschouwing.
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ook in dit licht bekeken. Het feit dat het bestuursprocesrecht altijd snel,
eenvoudig en ‘onkostbaar’ diende te zijn, heeft in grote mate de ontwikkeling
ervan bepaald. 19

1.4 Afbakening van het onderzoek
1.4.1 De onderzochte regelingen
Twee regelingen van bestuursprocesrecht zijn bij hun totstandkoming uitvoerig
behandeld in het parlement. Dit zijn de wet op de Raad van 1861 van State en de
Beroepswet. Bij de totstandkoming van de wet op de Raad van State in 1861 is
uitgebreid gediscussieerd over de inrichting van de procedure en is de basis
gelegd voor het procesrecht van wetten die veel later tot stand kwamen, te weten
achtereenvolgens de Wet op de Raad van State 1963, de Wet beroep
administratieve beschikkingen (Bab), de Wet administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen (Arob) en de Tijdelijke wet Kroongeschillen (TwK).
Bij geen van die latere wetten is het procesrecht zo uitgebreid aan de orde
geweest als bij de totstandkoming van de Wet op de Raad van State, maar stap
voor stap heeft deze procedure zich ontwikkeld tot het procesrecht van de eerste
algemene bestuursrechter, de Arob-rechter. De lijn van procesrecht is, via de
Tijdelijke wet Kroongeschillen, een van de twee hoofdlijnen waaruit het
uniforme procesrecht bij de totstandkoming van de Awb is opgebouwd.
De tweede hoofdlijn wordt gevormd door het procesrecht van de
Beroepswet. Op grond van de Beroepswet kon tegen beslissingen op grond van
de Ongevallenwet beroep worden ingesteld bij de raden van beroep, met hoger
beroep op de Centrale Raad van Beroep. Met de Beroepswet kwam in Nederland
voor het eerst beroep op een onafhankelijke bestuursrechter tot stand. Vanwege
de materie waarover deze rechter rechtspreekt, oorspronkelijk alleen het
socialezekerheidsrecht, komen een aantal kenmerken van het klassieke
bestuursprocesrecht, zoals het actief zoeken naar de materiële waarheid en de
ongelijkheidscompensatie, in deze procedure duidelijker naar voren. Ook bij de
totstandkoming van de Beroepswet vond een uitgebreide parlementaire discussie
plaats over de aard en inrichting van het procesrecht waarmee ook voor deze lijn
goed onderzoeksmateriaal beschikbaar was. 20
Het gaat er in dit boek om inzicht te verkrijgen in de veranderingen die de
inrichting van het bestuursprocesrecht heeft ondergaan na de inwerkingtreding
van de Awb. Voor een beschrijving van de inrichting van het
bestuursprocesrecht van de Awb en de veranderingen die daarna hebben
plaatsgevonden, was het essentieel en voldoende om de wetsgeschiedenis van de
twee bovengenoemde hoofdlijnen te beschrijven. Dit betekent dat de
wetsgeschiedenis van een aantal belangrijke regelingen van bestuursprocesrecht
niet, of alleen in de marge worden besproken. Zo zal niet worden ingegaan op de
19
20

Zie voor de term ‘onkostbaar’, een synoniem voor ‘goedkoop’, o.a. Buijs 1891, p. 74.
Zie voor het gebruik van juist deze twee lijnen in de literatuur bijv. Dorhout 1991a, p. 218.
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totstandkoming van de Wet Administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie
(Wet Arbo) noch op de koers van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
De Wet Arbo is van belang geweest voor de ontwikkeling van de toetsing van de
rechter, maar op de in dit boek besproken elementen van de inrichting van het
procesrecht heeft ze geen specifieke stempel gedrukt. Ten derde wordt het
procesrecht van het belastingrecht niet behandeld. Het belastingrecht is, zeker
historisch gezien, een belangrijk onderdeel van het bestuursrecht, maar het
belastingprocesrecht heeft lange tijd een eigen koers gevaren die sterk afweek
van het ‘klassieke bestuursprocesrecht’, en het uniforme procesrecht is pas vanaf
1 september 1999 van toepassing in het belastingrecht. 21 Ook is geen aparte
aandacht besteed aan de Ambtenarenwet. In de geschiedenis van de
Ambtenarenwet 1929 werd voor de inrichting van de procedure steeds verwezen
naar de Beroepswet. In die zin heeft de Ambtenarenwet onvoldoende
zelfstandige betekenis in het deel van het procesrecht dat in dit boek wordt
behandeld. Verder komen de twee kenmerken die in het
socialeverzekeringsrecht een grote rol spelen, het ambtshalve feitenonderzoek
en de ongelijkheidscompensatie in het ambtenarenrecht, minder aan de orde,
terwijl andere kenmerkende eigenschappen van het ambtenarenprocesrecht,
bijvoorbeeld het in stand laten van de rechtsgevolgen, geen onderwerp zijn van
dit boek. Wel zal naar de Ambtenarenwet worden verwezen wanneer er sprake
is van specifieke relevantie. Ten slotte zullen ook de specifieke kenmerken van
het vreemdelingenbestuursprocesrecht buiten beschouwing blijven.
Na de invoering van de Awb is er weliswaar sprake van een uniform
bestuursprocesrecht, maar kunnen nog steeds twee hoofdlijnen worden
onderscheiden. In het onderzoek naar de ontwikkeling van het
bestuursprocesrecht van de Awb staat de jurisprudentie van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State en van de Centrale Raad van Beroep
daarom centraal. 22

1.4.2 De periode 1815-2015
Pas in 1861 komt de eerste echte regeling van bestuursprocesrecht, in de wet op
de Raad van State, tot stand. Lang voor die tijd is er al sprake van bestuursrecht,
van bestuursrechtelijke rechtsbescherming en van discussies daarover, maar
vanaf 1815 vinden die discussies plaats in de dan nieuwe en nu nog steeds
bestaande bestuurlijke context van het Koninkrijk der Nederlanden. In dat jaar
wordt ook de Grondwet van 1815 aanvaard, met daarin een plaats voor de
organen die in de decennia daarna een belangrijke rol zullen vervullen bij de
21

Herziening van het fiscale procesrecht, Stb. 1998, 621. Wet belastingrechtspraak in twee
feitelijke instanties, Stb. 2004, 672.
22
Zie bijv. Marseille & Sietses 2013. Het is natuurlijk de vraag of dit na de reorganisatie van
de bestuursrechtelijke colleges zal veranderen. Het College van Beroep voor het
bedrijfsleven is weliswaar de derde bestuursrechtelijke hogerberoepsrechter, maar het aantal
uitspraken van dit college is veel geringer dan van de andere colleges, en in de meer
principiële procesrechtelijke kwesties neemt het vaak een tussenpositie in.
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ontwikkeling van het administratief beroep: de Koning, de Raad van State en
gedeputeerde staten. 23 Het jaar vormt daarmee een geschikt beginpunt van het
onderzoek, mede in het licht van het jaartal van het einde ervan. Het onderzoek
is op 1 juni 2015 afgesloten.

1.4.3 Bestuursrechtspraak en administratief beroep
Onder administratief beroep wordt verstaan: een voorziening tegen een besluit
bij een ander bestuursorgaan dan hetwelk het besluit heeft genomen. 24 Dit is een
rechtsmiddel van heel andere aard dan het beroep tegen een besluit bij een
(onafhankelijke) rechter. Bij het administratief beroep speelt bijvoorbeeld het
toezicht van het ene bestuursorgaan op het andere bestuursorgaan een rol. In het
kader van die toezichtsfunctie kan dan niet alleen de rechtmatigheid maar ook de
doelmatigheid van een besluit worden getoetst.
Er blijkt echter een grote mate van overeenstemming te bestaan tussen de
inrichting van de procedure van het administratief beroep en het beroep bij de
bestuursrechter. Beter gezegd, de procedure voor het beroep bij de
bestuursrechter is afgeleid van de procedure voor het administratief beroep op
de Kroon. In dit boek zal daarom weinig worden verwezen naar de verschillen
tussen de beide rechtsmiddelen en zal de ontwikkeling van de procedure voor
het administratief beroep en de ontwikkeling van de procedure bij de
bestuursrechter worden behandeld als een continuüm. Daarbij speelt mee dat in
de negentiende eeuw het onderscheid tussen administratief beroep en
bestuursrechtspraak minder scherp was en administratief beroep wel werd
gezien als een vorm van ‘rechtspraak’. 25 Waar we tegenwoordig bij het woord
‘rechter’ een sterke associatie hebben met een van het bestuur onafhankelijk
ambt, lag in de negentiende eeuw een sterkere nadruk op de taak als
geschilbeslechter. Vanuit die context werd ook wel verwezen naar de Kroon als
‘rechter’. 26
1.4.4 Werkwijze en methode
De methode die in het onderzoek is gebruikt is historisch-beschrijvend. Het
primaire onderzoeksmateriaal bestaat uit de wetsgeschiedenissen van de in dit
boek besproken regelingen van bestuursprocesrecht en documenten over het
bestuursprocesrecht die in opdracht van de overheid zijn opgesteld. Voorbeelden
van dergelijke documenten zijn de rapporten van staatscommissies en
evaluatieonderzoeken, onder andere de periodieke evaluaties van de Awb. Ook

23

Grondwet 1815, Stb. 1814, 44. De tekst is opgenomen in het Bijvoegsel tot het Staatsblad
1815, p. 125.
24
Zie art. 1:5 lid 2 Awb.
25
Zie hoofdstuk 2.
26
Kamerstukken II 1861/62, XI, 7.
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zijn ten behoeve van de totstandkoming van de Beroepswet 1955 archieven
geraadpleegd. 27
Daarnaast wordt literatuur over de toepassing van het procesrecht gebruikt,
hetzij uit de periode van de betreffende regeling, hetzij van latere datum.
Vanwege de lange tijd waarover het onderzoek zich uitstrekt en de breedte van
het onderwerp moesten keuzes worden gemaakt voor wat betreft de hoeveelheid
literatuur die naast de wetsgeschiedenissen en de officiële rapporten is gebruikt.
De informatie in de paragrafen over de toepassing van de verschillende
procesrechten is dan ook niet uitputtend, maar is bedoeld als schakel tussen de
bespreking van de wetsgeschiedenissen. Naarmate de beschreven periode
dichter ligt bij de huidige tijd, is meer secundaire literatuur verwerkt. Deze
keuze strookt ook met de hoeveelheid materiaal die beschikbaar is per periode.
Het verslag van het onderzoek is neergelegd in zes hoofdstukken.
Gedurende de ontwikkeling van het bestuursprocesrecht is er vaak sprake
geweest van wisselingen van kaders en aandachtspunten. Bij de hantering van
een sterk afgebakend kader zou soms materiaal ten onrechte buiten het
onderzoek vallen; bij het consequent gebruik van een heel breed kader zou vaak
vermeld moeten worden dat voor deze regeling in deze periode geen relevante
data kunnen worden gevonden. Om dit te voorkomen is per hoofdstuk
aangegeven welke aspecten van de vraagstelling met name aan de orde komen.
Aan het begin van ieder hoofdstuk zal een accent worden bepaald en toegelicht.
Bovendien zal soms, indien in het belang van het onderzoek, iets van het kader
worden afgeweken.
In verband met de historische aard van het proefschrift nog een aantal
opmerkingen. Het boek bevat veel citaten omdat de kracht van wat er werd
gezegd en de precisie waarmee dat werd gedaan, vaak verloren gaat als het
wordt geparafraseerd. Dit geldt vooral voor de oudere geschriften. De
toenmalige spelling is daarbij behouden, maar daar waar deze er in onze ogen
erg ongeloofwaardig uitziet, is het woord gemarkeerd met een asterisk (*). Soms
is de spelling van bepaalde wetten of van namen van instanties in de loop der
tijd gewijzigd. Buiten de citaten om is de huidige spelling gehanteerd, mede
omdat in sommige periodes ook verschillende schrijfwijzen werden gebruikt.
Voor de belangrijkste begrippen uit het bestuursprocesrecht hanteer ik de nu
gangbare termen tenzij het relevant is om de toenmalige begrippen te gebruiken.
Dit zal in het betreffende hoofdstuk worden toegelicht. De termen administratief
recht en bestuursrecht worden in de hoofdstukken 2 tot en met 6 naast elkaar
gebruikt. ‘Administratief recht’ was de gangbare term vóór de invoering van de
Awb, maar soms kan het gebruik van de term ‘bestuursrecht’ de lezer even
terughalen naar het hedendaagse perspectief.

27

Het Archief Stichting van de Arbeid en Wettendossiers van het ministerie van Justitie,
aanwezig in het Nationaal Archief.
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1.4.5 Beperkingen
In dit onderzoek staat de procedure bij de rechter in eerste aanleg centraal, in
zoverre dat kwesties van bestuursprocesrecht die exclusief betrekking hebben op
het hoger beroep, hier niet aan de orde komen. Deze beperking is vooral van
betekenis voor het onderzoek naar de Beroepswet en voor het procesrecht van de
Awb. Bij het in de Wet op de Raad van State geregeld procesrecht was slechts
sprake van één instantie.
Ten tweede brengt de aard van het onderzoek met zich mee dat ook de
gekozen elementen van de inrichting van het procesrecht niet in hun volle
omvang aan de orde komen. Het doel van het boek is het beschrijven van een
drietal aspecten van de inrichting van het procesrecht in een ontwikkeling van
tweehonderd jaar. Het is onvermijdelijk dat details van het besproken onderdeel
van het procesrecht soms onderbelicht blijven. Hierboven in paragraaf 1.3 is
omschreven in hoeverre deze elementen worden onderzocht.
Ten derde wil ik een aantal onderzoeken noemen die in 1974 en tussen
1987 en 1995 hebben plaatsgevonden en die een historisch karakter hebben. Het
gaat om het werk van Punt, Schreuder-Vlasblom, Banda, De Jong, BoschBoesjes, Pieterman, en Koenraad. 28 Hun proefschriften zijn een inspiratiebron
geweest, meer dan ik tot uitdrukking heb kunnen laten komen via de
verwijzingen in de voetnoten.

1.5 Opbouw van het onderzoek
De opbouw van het onderzoek is in grote lijnen chronologisch. In het tweede
hoofdstuk wordt eerst kort beschreven wat er in de eerste helft van de
negentiende eeuw bestond aan administratiefrechtelijke rechtsbescherming.
Vervolgens wordt de totstandkoming van de wet op de Raad van State in 1861
beschreven. In deze wet wordt de eerste regeling van bestuursprocesrecht
gegeven, de procedure voor de totstandkoming van het advies in het kader van
het Kroonberoep. In de parlementaire discussie over het wetsontwerp wordt fel
gedebatteerd tussen de regering die het liefst zo weinig mogelijk regels wil, en
Kamerleden die juist zo veel mogelijk rechtsbescherming willen. In het derde
hoofdstuk komen de eerste voorstellen voor de regeling van het procesrecht bij
een onafhankelijke bestuursrechter aan de orde. Het gaat om het werk van Buijs,
het wetsontwerp van de Commissie-Kappeyne van de Coppello en de
wetsontwerpen van Loeff. Geen van de voorstellen brengt het uiteindelijk tot
een wet. Opvallend is hoe in de wetsontwerpen zowel de handhaving van het
publiekrecht als de individuele rechtsbescherming een plek hebben.
In 1902 komt de Beroepswet tot stand, die mogelijk maakt dat werknemers
in beroep kunnen tegen beslissingen op grond van de Ongevallenwet, in eerste
aanleg bij de raden van beroep en vervolgens in hoger beroep bij de Centrale
Raad van Beroep. Deze wetgeschiedenis wordt beschreven in het vierde
28

Punt 1974; Schreuder-Vlasblom 1987; Banda 1989; De Jong 1988; Bosch-Boesjes 1991;
Pieterman 1990; Koenraad 1992.
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hoofdstuk. Met de Beroepswet doet de rechter die actief
ongelijkheidscompensatie biedt zijn intrede in het bestuursprocesrecht.
Daarnaast is hij actief bij het ambtshalve vaststellen van de feiten en het
ambtshalve toetsen van het gehele door appellant aan hem voorgelegde besluit.
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de rechtsgangen waarvan het procesrecht
steeds voornamelijk te vinden is in de Wet op de Raad van State. Het gaat om de
nieuwe Wet op de Raad van State van 1962, de Wet Bab, de Wet Arob en de
TwK. Wat betreft de procedure gaat het steeds om variaties op de procedure
voor de totstandkoming van de adviezen van de Afdeling voor de geschillen van
bestuur in het kader van het Kroonberoep, terwijl ondertussen ook deze
procedure zelf evolueert.
In het zesde hoofdstuk wordt de totstandkoming van de Algemene wet
bestuursrecht beschreven, gevolgd door de verwachtingen omtrent die wet in de
literatuur. In hoofdstuk 7 staat de toepassing van de Awb centraal. Onderzocht
wordt welke veranderingen zich hebben voltrokken in het bestuursprocesrecht
na de invoering van de Awb, en welke factoren daarop van invloed zijn geweest.
Hoofdstuk 8 bevat de slotbeschouwingen. In dit hoofdstuk worden nog een keer
de historische ontwikkelingen beschreven, maar dan per aspect van de inrichting
van het procesrecht en per factor.
In alle hoofdstukken draait het om de inrichting van het procesrecht voor
zover het gaat om de feitenvaststelling, de bepaling van de omvang van het
geschil en het zelf in de zaak voorzien. Deze aspecten van de inrichting worden
bekeken in het licht van de functie van het procesrecht, de rol van de rechter en
de proceseconomie.
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2.1 Inleiding
In 1861 kwam de eerste wet op de Raad van State tot stand. In deze wet,
waarmee invulling werd gegeven aan artikel 71 van de Grondwet van 1848,
werden de samenstelling en bevoegdheden van de Raad geregeld. Een van deze
bevoegdheden was het verlenen van advies indien beroep was ingesteld bij de
Kroon in het geval van een bestuursgeschil. Het Kroonberoep was een vorm van
administratief beroep tegen beslissingen van lagere bestuursorganen, waarbij de
definitieve beslissing werd genomen door de Kroon, op advies van de Afdeling
voor de geschillen van bestuur. 1 Ten behoeve van de adviesprocedure werd in
de wet een beperkt aantal bepalingen opgenomen die tezamen kunnen worden
gezien als de eerste wettelijke regeling van bestuursprocesrecht. Deze summiere
procesregeling vormde daarna bijna anderhalve eeuw de basis voor het
Nederlandse bestuursprocesrecht. Met name de parlementaire discussie over de
feitenvaststelling is intrigerend in het licht van de ontwikkelingen na de
invoering van de Awb. De regering zag de overheid niet als ‘partij’ in deze
procedure. Dit bemoeilijkte het realiseren van het principe van hoor en
wederhoor in de wettelijke regeling.
De totstandkoming van de wet op de Raad van State zal worden besproken
in paragraaf 2.4. Eerst zal in paragraaf 2.2 de rechtsbescherming tegen de
overheid in de eerste helft van de negentiende eeuw worden beschreven. In deze
paragraaf wordt mede ingegaan op de bezwaren tegen de burgerlijke rechter als
bestuursrechter. Ook wordt de in 1841 tot stand gekomen wet op de
Hoogheemraadschappen besproken, die een inspiratiebron vormde voor de Wet
op de Raad van State. In paragraaf 2.3 wordt een kort overzicht gegeven van de
Franse procesregeling in die tijd. De ontwikkeling van het Franse bestuursrecht
speelde een belangrijke rol in de discussie over administratieve rechtspraak in
Nederland en de keuze voor de Raad van State als beroepsorgaan. 2 In de
parlementaire discussie over de procesregeling bij de Raad van State werd het
Franse administratieve procesrecht echter meestal afgewezen omdat het te veel
gelijkenis vertoonde met het burgerlijk procesrecht. In paragraaf 2.5 wordt
beschreven hoe de procesregeling de eerste decennia na de totstandkoming
ervan werd toegepast.

1

In de wetsvoorstellen varieert de schrijfwijze, worden soms hoofdletters gebruikt en
Afdeling ook als Afdeeling geschreven. In dit hoofdstuk zal afwisselend ‘Afdeling voor de
geschillen van bestuur’ en ‘Afdeling geschillen’ worden gebruikt, afgekort tot ‘Afdeling’
wanneer dit geen verwarring oplevert.
2
De Jong 1988, p. 173.
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2.2 Rechtsbescherming tegen de overheid in de periode 1814-1850
2.2.1 Burgerlijke rechter of bestuur?
In de eerste helft van de negentiende eeuw was er sprake van een beperkt aantal
mogelijkheden om rechtsbescherming te krijgen tegen overheidsbesluiten. 3 Ten
eerste kon rechtsbescherming worden verkregen van de burgerlijke rechter via
een actie op grond van onrechtmatige overheidsdaad. 4 Daarnaast bestond de
mogelijkheid van administratief beroep, met name op gedeputeerde staten en in
mindere mate op de Kroon. 5
2.2.1.1 Rechtsbescherming door de burgerlijke rechter
Aanvankelijk leek de burgerlijke rechter, door zijn aanzien en staat van dienst in
het verleden, de aangewezen instantie om de burger bescherming te bieden tegen
overheidshandelingen in de zich ontwikkelende rechtsstaat. 6 Dat dit niet
gebeurde had een aantal redenen.
De eerste en belangrijkste reden was dat de overheid afwijzend stond
tegenover inmenging door de, van het bestuur onafhankelijke, burgerlijke
rechter in bestuurlijke aangelegenheden. De burgerlijke rechter ontleende zijn
bevoegdheid aan artikel 165 Grondwet 1815, dat stelde: ‘Alle twistgedingen
over eigendom of daaruit voortspruitende regten, over schuldvordering of
burgerlijke rechten, behooren bij uitsluiting tot de kennis van de regterlijke
macht.’ In de eerste jaren na de totstandkoming van de Grondwet van 1815 werd
uit een aantal procedures duidelijk dat de rechterlijke macht het
competentieartikel ruim interpreteerde: de rechter achtte zich bevoegd wanneer
de in artikel 165 Grondwet genoemde rechten in geding waren, ongeacht de aard
3

Zie voor een uitgebreide uiteenzetting over de geschiedenis van de administratieve
rechtsmacht Schreuder-Vlasblom 1987. Zie ook De Jong 1988; Pieterman 1990. Zie voor de
bevoegdheden van het bestuur tijdens de Republiek: Rijpperda Wierdsma 1937.
4
Zie Drion 1958 voor een gedetailleerde beschrijving van de verhouding tussen het bestuur
en de burgerlijke rechter in de eerste decennia van de negentiende eeuw.
5
Het verschil in aantallen hing samen met het hiërarchische model van het openbaar bestuur:
tegen besluiten van gemeentelijke organen placht beroep op GS open te staan, tegen
provinciale en ministeriële besluiten beroep op de Kroon. Zie voor een gespecificeerde
opsomming van de beroepsmogelijkheden Koenraad 1992; Van Bell 1854. Ten slotte kon
ook voorziening worden gevraagd bij een aantal speciale colleges zoals het
Hooggerechtshof voor de Financiën en Zeezaken (Stb. 1814, 4, opgeheven bij wet van
24 december 1819, Stb. 1819, 59) en bijzondere beroeps- en toezichtscollege zoals de
Schuttersraden (KB van 25 mei 1829, Stb. 38) en het College van Raden en GeneraalMeester van de Munt (Grondwet 1815, artikel 201, Grondwet 1840, artikel 199, Wet van
19 mei 1819, Stb. 31, later vervangen door de wet van 1 juni 1850, Stb. 25 en het KB van
2 september 1850, Stb. 56).
6
De civiele procedure werd gezien als een procedure die goede waarborgen verschafte aan de
procederende burger (Van Sonsbeeck 1829), met name vanwege de onafhankelijkheid ten
opzichte van het bestuur (Frets 1827 en Donker Curtius 1834). Zie ook De Bosch Kemper
1846, p. 201.

22

2.2 Rechtsbescherming tegen de overheid in de periode 1814-1850

van partijen. Dit leidde tot enkele geruchtmakende zaken waarin het bestuur
belemmerd werd bij de uitvoering van zijn taken door het belang dat de
burgerlijke rechter hechtte aan de bescherming van het eigendomsrecht van
particulieren. 7 Via het conflictenbesluit van 1822 deed Willem I een poging om
de praktijk van de burgerlijke rechter om zich bij onwetmatige aantasting van
het eigendomsrecht door de overheid bevoegd te achten, een halt toe te roepen. 8
Het conflictenbesluit riep veel protest op en werd alleen in de eerste jaren na de
invoering ervan met enige regelmaat gebruikt. 9 De burgerlijke rechter behield
dus de mogelijkheid om rechtsbescherming bij onrechtmatige overheidsdaden te
bieden, maar desondanks verminderde rond de jaren veertig de rol van de
burgerlijke rechter bij het bieden van rechtsbescherming doordat het optreden
van de overheid, met name de mogelijkheid om ten behoeve van het algemeen
belang inbreuk te maken op het eigendomsrecht, vaker van een wettelijke
grondslag werd voorzien en daarbij tegen de uitoefening van die bevoegdheden
steeds vaker administratief beroep werd opengesteld. 10
Het tweede bezwaar tegen rechtsbescherming door de civiele rechter, was
dat het voeren van een civiele procedure ingewikkeld en daardoor kostbaar en
tijdrovend was. 11 Hoewel de civiele procedure bekend stond als een procedure
die de nodige waarborgen bood voor de burger, 12 was de weerstand tegen het
gebruik van deze procedure in geschillen met de overheid ook daarom groot. 13
7

Drion 1958, p. 130-132.
KB van 5 oktober 1822, Stb. 1822, 44. Zie voor een gedetailleerde beschrijving: Drion 1958.
9
Drion 1958, p. 173, noot 3, Pieterman 1990, p. 90-91. Het conflictenbesluit is ingetrokken
bij KB van 20 mei 1844, Stb. 25.
10
Zie Van Bell 1854, p. 124-129 voor de jaartallen van de wetten en besluiten waarin tussen
1817 en 1853 beroep is geopend op gedeputeerde staten. Vergelijk voor de ontwikkeling van
het bestuursrecht de Armenwet van 1818 (Stb. 1818, 40) met die van 1854 (Stb. 1854, 100).
Zie ook Schreuder-Vlasblom 1987 p. 35-37 en Quarles van Ufford 1848b, p. 365-401.
11
Alhoewel ook tijdens de totstandkoming van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
werd gewezen op de noodzaak om te komen tot een eenvoudige en betaalbare rechtsgang
(Kamerstukken II 1836/37, XI, 13, p. 217) lag de nadruk toch op het zo goed – dat wil
zeggen gedetailleerd – mogelijk regelen van de verschillende aspecten van de burgerlijke
procedure (Van Rossem/Cleveringa 1972, p. xxii-xl). Het Wetboek van Burgerlijke
rechtsvordering dat uiteindelijk in 1838 tot stand kwam, bevatte 899 artikelen, de regeling
van bewijs en verjaring in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek van 1837 nog eens 120
artikelen. Dat is samen meer dan duizend artikelen. In de Wet op de Raad van State die in
1861 tot stand komt, is de administratiefrechtelijke procedure geregeld in minder dan tien
artikelen.
12
Dit was de reden dat rechtsbescherming tegen de overheid in bepaalde gevallen bij wet aan
de burgerlijke rechter werd opgedragen. Zie o.a. de Vreemdelingenwet (Stb. 1849, 39), de
Armenwet (Stb. 1854, 100) en de toelichting bij art. 147, tweede alinea Grondwet 1848, Stb.
1848, 71, waarbij de bevoegdheid van de burgerlijke rechter bij burgerschapsrechten wordt
verdedigd met een beroep op de waarborgen die deze rechten verdienen. Zie Belinfante
1849 (deel I), p. 368.
13
Van Loon 1877, p. 89. Quarles van Ufford 1848b, p. 383 en p. 392, De Jonge 1890, p. 6 en
p. 74-75; Thorbecke 1848, p. 80-86. Zie ook Kamerstukken II 1840/41, XVI, 4, p. 465
(Wetsvoorstel betrekkelijk de regtsmagt der hooge- en andere heemraadschappen enz.). Dit
argument speelt gedurende de hele geschiedenis van het bestuursprocesrecht een rol.
8
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2.2.1.2 Beroep op gedeputeerde staten
De rechtsmacht van de colleges van gedeputeerde staten (hierna: GS) bestond al
tijdens de Republiek en werd gezien als een verlengstuk van de bestuurstaak. 14
GS werden in de negentiende eeuw het meest frequent aangewezen als
beroepsinstantie in bijzondere wetten. 15 De rechtsbescherming door GS stond in
het algemeen in aanzien en werd gezien als ‘rechtspraak’. 16 Er was ook kritiek
op de rechtsbescherming door GS. Ten eerste betrof dat het gebrek aan
onafhankelijkheid van het college. GS waren immers onderdeel van het
bestuur. 17 Het tweede punt van kritiek betrof de afwezigheid van een wettelijk
geregelde procedure voor de behandeling van de beroepen. Aanvankelijk
bestonden er voor het beroep op GS geen schriftelijke instructies voor de
behandeling van de beroepschriften, niet op provinciaal noch op landelijk
niveau. Alleen in de bijzondere wetten waarin het beroep op GS werd
opengesteld werden soms enkele voorschriften gegeven. 18 Wanneer het ging om
handhaving van besluiten met een meer strafrechtelijk karakter, werd het
principe van hoor en wederhoor summier geregeld. 19 De waarborgen waren
onvergelijkbaar met die van een procedure bij de civiele rechter, maar uit
archiefonderzoek van Koenraad blijkt dat GS wel degelijk een vorm van
rechtsbescherming boden en dat het voeren van beleid via de procedure van
secundair belang was. 20
In de jaren zeventig van de negentiende eeuw liep het belang van GS als
administratieve ‘rechter’ langzaam terug. De procedure bij de Kroon wint door
de totstandkoming van de wet op de Raad van State in 1861 aan gezag vanwege
de daarin geregelde adviesprocedure voor de Afdeling geschillen van bestuur. 21
Daarmee is een nieuwe administratieve rechtsgang in het leven geroepen. 22
Voorts bestaat er al jaren bezwaar tegen de behandeling van belastinggeschillen
door GS. 23 Wanneer in 1892 de Raden van Beroep worden ingesteld, wordt een

14

Zie voor een helder overzicht van de geschiedenis en ontwikkeling van de rechtsmacht van
GS Koenraad 1992, p. 21-50.
15
Van Bell 1854, p. 124-131, Koenraad 1992, p. 14. Incidenteel was ook sprake van
geschillenbeslechting door GS zonder formele grondslag, Koenraad 1992, p. 39-40.
16
Quarles van Ufford 1848b, p. 372, noot 1. Hij roemt daar echter niet zozeer de procedure
als wel het vermogen van GS om als bestuur toch individuele rechtsbescherming te bieden.
Van Loon 1877, p. 89, Buijs 1891, p. 121. De grens tussen administratief beroep en
administratieve rechtspraak blijft heel lang diffuus. Zie bijvoorbeeld ook nog de ABARrapporten 1953 en 1959.
17
Van Sonsbeeck 1829 dl. I, p. 100-102; Kappeyne van de Coppello e.a.
1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, p. 3.
18
Zie bijvoorbeeld artikel 25, KB van 22 aug 1848, Stb. 37, waarin GS wordt opgedragen
onderzoek naar de zaak te doen. Zie ook Van Loon 1877, p. 94-95.
19
Zie bijvoorbeeld artikel 52, KB van 25 mei 1829, Stb. 38. Zie ook Koenraad 1992, p. 145169 en p. 187.
20
Koenraad 1992, o.a. p. 176.
21
Buijs 1891, p. 81-82.
22
Zie verder par. 2.4.
23
Van Loon 1877, p. 95, Van der Meulen 1898, p. 16-17, Koenraad 1992, p. 45-47.
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omvangrijke en belangrijke taak bij GS weggehaald. 24 De rol van GS als
‘rechter’ wordt dan definitief ondergeschikt aan die van de Kroon. 25

2.2.1.3 Beroep op de Kroon
Halverwege de negentiende eeuw was beroep op de Kroon mogelijk in een
beperkt aantal gevallen. 26 Er was geen sprake van een algemene bevoegdheid tot
beoordeling in hoger beroep van de uitspraken van GS. Met betrekking tot de
uitspraken van GS over geschillen van bestuur waarvan de beslissing aan GS
door bijzondere wetten was opgedragen, maakte de Kroon gebruik van het
vernietigingsrecht ex artikel 168 Provinciale wet 27 en artikel 133 Grondwet. 28
Deze praktijk was omstreden, met name waar het ging om belastinggeschillen,
omdat daarbij de Kroon als belanghebbende partij werd gezien. 29 De onwil van
de Kroon om gehoor te geven aan de kritiek vormde een van de redenen dat
werd aangedrongen op het regelen van de bevoegdheid van de Kroon in een wet
op de Raad van State. 30
Ook de door de Kroon gevolgde procedure was voorwerp van kritiek. De
beslissingen van de Kroon werden genomen na een advies van de Raad van
State dat tot stand kwam volgens de Provisionele Instructie van april 1814. 31
Deze instructie, waarin ook de samenstelling van de Raad werd geregeld, werd
pas in 1843 openbaar gemaakt in het tijdschrift De Tijdgenoot, hetgeen volgens
Scholtens laat zien hoe weinig dit advies werd beschouwd als een procedure, als
een zaak die ook de strijdende partijen aanging. 32
Uit de instructie blijkt dat het gaat om een procedure gericht op
informatievoorziening ten behoeve van het bestuur. Er werd geen onderscheid
gemaakt tussen het adviseren bij administratieve geschillen en bij andere
besluiten. De Raad van State diende advies te geven over alle stukken en zaken
24

Wet op de vermogensbelasting, Stb. 1892, 223.
Zie voor een korte omschrijving van het beroep op GS halverwege de twintigste eeuw: Van
Poelje, Cerutti & Donner 1962, p. 348-349.
26
Van Bell 1854, p. 122 e.v.
27
Stb. 1850, 39.
28
Gw 1848 en 1884.
29
Handelingen II 1845/46, p. 173, p. 169, Quarles van Ufford 1848a, p. 63, Cooninck
Liefsting 1865, p. 31-32, p. 35. Zie ook behandeling Wetsvoorstel Raad van state,
Kamerstukken II 1861/62, KII, Bijblad Stcrt. 1861/1862, 12e zitting, 25 oktober p. 55.
30
Zie Coninck Liefsting 1860 en 1865, Van der Meulen 1898, Van der Hoeven 1989, p. 75
e.v.
31
Vastgesteld door de Souvereine Vorst, 6 april, no. 2. Zie Prins 1981, p. 159, later gewijzigd
bij KB van 7 Juni 1829 no. 4, en 9 december 1843. Deze laatste wijziging betrof de
personele samenstelling en werd gepubliceerd in Stb. 1843, 61. Zie Prins 1981, p. 161. Zie
voor de volledige weergave van de Provisionele Instructie en het wijzigingsbesluit van
7 juni 1829, no. 4: Quarles van Ufford 1848a, Bijlagen B en C.
32
Scholtens 1913, p. 24, De Bosch Kemper 1843, p. 707 e.v., Van Bell 1854, p. 67 e.v.
Volgens Prins 1981 bood het gebrek aan openbaarheid van deze Instructie de gelegenheid
aan de Koning om deze eenzijdig te wijzigen en ervan af te wijken, hetgeen beide was
gebeurd, p. 159 e.v.
25
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die hem daartoe waren toegezonden. 33 Deze zaken en stukken dienden in handen
te worden gesteld van twee of meer leden, die de materie moesten onderzoeken
en de informatie moesten verzamelen die voor beoordeling van de zaak was
vereist. 34 Deze subcommissie kon opheldering en inlichtingen verzoeken aan de
betrokken administratieve autoriteiten, en moest ten slotte een advies ontwerpen,
dat in de Raad werd besproken en vervolgens werd vastgesteld. 35 Dit advies
werd de Kroon toegezonden, na 1829 vergezeld van een ontwerpbesluit of
-beschikking. 36 Aldus kwam de zaak bij de Kroon, die naar goedvinden van het
gegeven advies kon afwijken. Over de openbaarmaking van advies of besluit
was niets geregeld.
Waar de procedure bij gedeputeerde staten nog het oogmerk had om
rechtsbescherming te verschaffen, ging het bij de Kroon primair om het
uitoefenen van toezicht op de lagere besturen. 37 De procedure was dáárop
ingericht. Scholtens oordeelt:
‘Men ziet: eene behandeling, die veel meer op wetsontwerpen dan op te
beslissen geschillen was ingericht. Voor deze laatsten gaf de
voorbereiding al heel weinig waarborg. Afgezien nog van de
samenstelling van den Raad van State (…) was van medewerking van
de partijen aan de te nemen beslissing niet de minste sprake. Elke
bemoeiïng, elk hooren van partijen ontbrak; elke openbaarheid evenzeer
en ook elke verplichting tot motiveering; en eindelijk bestond de volle
vrijheid voor de Kroon, om zich aan het advies van den Raad van state
in het geheel niets te laten gelegen liggen. Het was en bleef niet dan een
beslissing van de Kroon – d.w.z. van het ministerieel departement –
voorgelicht door een ander College, dat de middelen niet bezat, om zich
van de feiten van het bepaalde een klaar beeld te vormen.’ 38
Openlijke kritiek op de gang van zaken bij de Raad van State wordt vaker geuit
vanaf de periode na 1840, wanneer er steeds meer stemmen opgaan om een
aparte administratieve rechter in te stellen en, naar Frans voorbeeld, de Raad van
State hiervoor kandidaat is. 39
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Art. 5 Provisionele Instructie.
Art. 6 Provisionele Instructie.
35
Art. 8-13 Provisionele Instructie. Na 1829 was dit een verplichting, zie art. 5 van het
wijzigingsbesluit 1829, Stb. 1829, 4.
36
Art. 7 Wijzigingsbesluit.
37
Donner 1987, p. 308.
38
Scholtens 1913, p. 24-25. Zie ook Van Sonsbeeck 1829 (deel II), p. 190; De Bosch Kemper
1841, p. 275.
39
Grondwetsvoorstel Negenmannen, Kamerstukken II 1844/45, XX, p. 1-7.
34
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2.2.2 De wet op de Hoogheemraadschappen
2.2.2.1 Inleiding
Tussen 1830 en 1840 vindt nog steeds discussie plaats over de rol van de
burgerlijke rechter bij de beslechting van geschillen met het bestuur, maar
geleidelijk aan komen in de discussies de eigen aard van het administratieve
recht en het ontbreken van de daarop toegesneden rechtsbescherming,
duidelijker naar voren. 40 Dit gebeurt onder andere bij de totstandkoming van de
wetten waarin de beperkingen op het eigendomsrecht door de staat van een
betere wettelijke grondslag worden voorzien en de rechtsmacht tussen GS en de
burgerlijke rechter duidelijker wordt afgebakend. 41 Waar in de eerste decennia
van de negentiende eeuw het vraagstuk van de administratieve rechtsmacht sterk
verbonden was met de discussie over de rechtsmacht van de burgerlijke rechter,
zien we dat in de loop van de jaren veertig steeds vaker wordt betoogd dat
rechtsbescherming tegen de administratie van de administratie zelf moet
komen. 42 De administratie wordt beschouwd als deskundiger en goedkoper dan
de burgerlijke rechter. 43 Ten slotte komt nu, geïnspireerd door de
ontwikkelingen in Frankrijk, de Raad van State in beeld, hetzij als adviserend
lichaam bij hoger beroep op de Kroon, hetzij als onafhankelijke administratieve
rechter. In de discussie over het administratieve recht krijgt ook de kwaliteit van
de procedure steeds meer aandacht. 44
Bij de totstandkoming van de wet betrekkelijk de regtsmagt der hooge- en
andere heemraadschappen enz. 45 (Hierna: wet op de Hoogheemraadschappen)
vindt in het parlement voor het eerst discussie plaats over een processueel recht
voor de burger in een administratieve procedure tegen de overheid. De wet op de
Hoogheemraadschappen verschafte een al langer gewenste duidelijkheid over de
taakverdeling tussen de burgerlijke rechter en het bestuur op het gebied van de
waterstaat. De regulering van de waterhuishouding viel van oudsher onder de
verantwoordelijkheid van een scala aan publiekrechtelijke instellingen, zoals
polders, heemraadschappen en hoogheemraadschappen. Tot de bevoegdheden
van deze instellingen behoorde tijdens de Republiek ook de rechtsmacht, die op
het eigen terrein volledig was, dat wil zeggen het civiele en het strafrecht
omvatte. 46 In de Franse tijd werden alle bestaande rechterlijke autoriteiten
40

De Bosch Kemper 1841, p. 125; Quarles van Ufford 1848a, p. 62; Van Sonsbeeck 1841,
p. 3-4; Quarles van Ufford 1848b, p. 399; De Bosch Kemper 1848, p. 125.
41
Naast de Wet op de Hoogheemraadschappen: Onteigeningswet, Stb. 1851, 125,
Invorderingswet, Stb. 1845, 22.
42
Scholtens 1913, p. 28, merkt op dat het verdwijnen van de weerstand tegen de beoordeling
van administratieve geschillen door het bestuur ook te maken heeft met het verdwijnen van
de invloeden van de Franse overheersing.
43
Quarles van Ufford 1848b, p. 380 en 383. Anders: Van Sonsbeeck 1829 (deel I), p. 102.
44
Handelingen II 1845/46, p. 169; De Bosch Kemper 1841, p. 125, Thorbecke 1848, p. 7988.
45
Wet betrekkelijk de regstsmagt der hooge- en andere Heemraadschappen, Dijk- en Polderbesturen, enz., Stb. 1841, 42.
46
Rijperda Wierdsma 1937, p. 279.
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afgeschaft. 47 Onduidelijk was of daarmee ook de rechtsmacht van de
waterstaatsbesturen was komen te vervallen. Door deze onduidelijkheid werden
er op dit terrein de meeste conflicten in de zin van het conflictenbesluit
opgeworpen. 48 Van verschillende kanten werd dan ook aangedrongen op
regeling van de bevoegdheden van de polderbesturen. 49
In de wet van 1841 wordt vastgesteld dat de polderbesturen geen
rechtsmacht hebben of kunnen uitoefenen. Wel hebben dergelijke colleges het
recht om opdracht te geven om de nodige werken uit te voeren of deze in geval
van gevaar zelf uit te voeren. De kosten daarvan, evenals de omslagen en lasten,
kunnen bij dwangbevel met recht van parate executie worden ingevorderd.
Tegen dit dwangbevel is verzet mogelijk. Verzet tegen zaken die behoren tot het
domein van de administratie, zoals een te hoge aanslag van de dijk- of
polderlasten, het feit dat de kosten van uitgevoerde werken te hoog of ten
onrechte waren berekend of dat onvoldoende tijd was vergund om de werken
zelf uit te voeren, diende te geschieden bij het betreffende waterstaatsbestuur en,
indien men in het ongelijk werd gesteld, in beroep bij gedeputeerde staten. 50 De
regering verdedigt deze keuze met een beroep op ‘de aard der zaak’: wanneer
het gaat om ‘Administratief beheer’ dan behoort beoordeling daarvan aan de
Administratieve autoriteiten. In alle andere gevallen diende verzet te worden
aangetekend bij de Arrondissementsrechtbank. 51
Hieronder zal worden ingegaan op vier aspecten van het wetsontwerp. Ten
eerste wordt het bezwaar van Van Sonsbeeck tegen het wetsontwerp besproken
omdat hij heel precies verwoordt hoe het toekennen van processuele rechten aan
burgers maakt dat er sprake is van toekenning van ‘rechtsmacht’ aan GS. Ten
tweede wordt ingegaan op de parlementaire discussie over het artikel dat aan GS
de bevoegdheid geeft om burgers te horen. Het feit dat aan GS de wettelijke
bevoegdheid wordt toegekend om te horen, is volgens een aantal leden van de
Tweede Kamer het bewijs dat het hier gaat om administratieve rechtspraak. Ten
derde wordt kort aandacht besteed aan de motivering van minister Goltstein om
de regels van bewijsrecht uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in de
administratieve procedure buiten beschouwing te laten. Ten slotte wordt de
bepaling geciteerd waarin GS de bevoegdheid krijgen om na beoordeling van
het geschil zelf in de zaak te voorzien.

2.2.2.2 Het verzet van Van Sonsbeeck tegen rechtsmacht voor de administratie
In het wetsontwerp voor de wet op de Hoogheemraadschappen wordt enerzijds
gesteld dat de polderbesturen geen rechtsmacht kunnen uitoefenen, maar wordt
47

Art. 53 van het Keizerlijk Decreet van 18 oktober 1810, Bulletin des Lois 322, 6043.
Zie o.a. Drion 1958, p. 105 e.v., Van Sonsbeeck, 1842, p. 5. De totstandkoming van deze
wet was een van de redenen voor de intrekking van het conflictenbesluit. Pieterman 1990,
p. 90.
49
Bijvoorbeeld door Van Sonsbeeck 1829, p. 215.
50
Kamerstukken II 1840/41, XVI, 2, art. 12.
51
Kamerstukken II 1840/41, XVI, 2, art. 15.
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wel aan gedeputeerde staten de bevoegdheid gegeven om te beslissen op het
beroep tegen een bepaalde categorie besluiten. 52 Nu was het in die tijd
gebruikelijk dat gedeputeerde staten fungeerden als instantie voor administratief
beroep, maar in de context van dit onderwerp, dat eerder aanleiding had gegeven
tot zoveel controverse op het gebied van rechtsmacht, was er sprake van sterk
verzet tegen de formalisering van de administratieve rechtsmacht voor het
bestuur. Dit verzet kwam van degenen die in elke (schijn van) toekenning van
een procesrecht aan een burger een beperking van de vrijheid van het bestuur
zagen, maar het kwam ook van degenen, zoals Van Sonsbeeck, die vonden dat
iedere rechtsmacht bij het bestuur afbreuk zou doen aan de rechtsmacht van de
gewone rechter.
Van Sonsbeeck, fel tegenstander van het conflictenbesluit en een
voorstander van de toekenning van administratieve rechtsmacht aan de gewone
rechter, ziet scherp hoe de administratie via deze wet rechtsmacht onttrekt aan
de gewone rechter. 53 Hij stelt in zijn Bijdragen dat met het wetsontwerp een
inbreuk wordt gemaakt op de grondslagen van de staatsinrichting ‘door voor het
eerst te vestigen bij de Wet van Administratieve Jurisdictie’. 54 Het gaat hier
volgens Van Sonsbeeck niet meer zomaar om een ‘administratieve’ procedure,
maar om een gerechtelijke procedure waartoe volgens hem alleen de burgerlijke
rechter bevoegd is. Het bewijs dat het gaat om een gerechtelijke procedure is
volgens hem, behalve in de aard van de aan de polderbesturen opgedragen
zaken, gelegen in het gebruik van bepaalde procestechnische termen als ‘verzet’,
‘hoger beroep’, ‘partijen’, en ‘verdediging’. Het commentaar van Van
Sonsbeeck op de artikelen met betrekking tot de rechtsmachtverdeling wordt
hier uitvoerig geciteerd omdat hij zo’n duidelijke relatie legt tussen rechtsmacht
en aard van de procedure, en omdat hij expliciteert wat volgens hem het soort
procedure is dat hoort bij herziening van een besluit door het administratief
gezag:
‘Dit artikel, indien ons niet alles bedriegt, legt alzoo weder den
grondslag tot Regtsmagt, Regtspraak, Jurisdictie der Dijk- en Polderbesturen, welke zoude worden afgeschaft. Behalve de zaak zelve, de aan
gezegde Besturen opgedragen kennisneming, doen onderscheidene
uitdrukkingen genoegzaam doorzien, dat hier wel degelijk kwestie is
van Regtsmagt, en Regtspraak bij de Dijk- en Polder-besturen.
Vooreerst duidt de gebezigde uitdrukking van verzet, oppositie,
welke uit de gewone regtspleging is ontleend, reeds dadelijk aan, dat
hier kwestie is van meer dan van een verzoek van den kant des
geëxecuteerden, van meer dan eenige onbillijkheid of ondoelmatigheid
in de administratieve daden van gedachte Besturen, maar dat hier wel
degelijk eene regts-vordering of klagte over regts-krenking, of
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Kamerstukken II 1840/41, XVI, 2, art. 12.
Zie voor de discussie over de rechtsmachtverdeling Schreuder-Vlasblom 1987, p. 36-37.
54
Van Sonsbeeck 1841, voorwoord. Zie ook p. 138 Van den Honert Thz 1842.
53
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ontkentenis van regts-verplichting verondersteld wordt aanwezig te zijn.
(…)
Ten tweede vinden wij in Art. 12 gebezigd het woord hooger
beroep aan Gedeputeerde Staten der provintie, hetgeen evenzeer uit de
regts-pleging is ontleend en geene plaats vindt bij administratief beheer.
Ten derde spreekt Art. 13 bepaaldelijk van het goed regt, hetwelk
de geëxecuteerden bij de Gedeputeerde Staten zullen moeten doen
blijken; maar bij de Grondwet wordt zoodanige bedeeling van goed regt
aan de kollegiën van de Gedeputeerde Staten niet opgedragen, noch
deze bedeeling van goed regt van hen verwacht.
Ten vierde wordt in hetzelfde 13e Art., lid 3, gesproken van
partijen en van derzelver verdediging, en in Art. 14 van geschil;
uitdrukkingen alle evenzeer aan de regts-pleging ontleend en exotique
gewassen in de administratieve bureaux.’ 55
In de kern bestaat volgens Van Sonsbeeck de bevoegdheid van de administratie
uit niets anders dan te beslissen op een verzoek tot herziening in het geval van
een onbillijkheid of ondoelmatigheid. Een dergelijke herziening behoeft geen
wettelijk geregelde procedure.
Dat de vrees van Van Sonsbeeck voor de toekenning van rechtsmacht aan
de administratie niet ongegrond was, blijkt uit de reactie van Van Goltstein bij
de parlementaire behandeling van het wetsontwerp. Hij pleit voor de
beoordeling van geschillen op basis van deze wet door de administratie, en wijst
op de voordelen van deze administratieve procedure, tegenover de waarborgen,
maar ook de nadelen van de civiele procedure:
‘(…) zoals het in sommige Provinciën reeds het spoedigst en
goedkoopst de ingezetenen en de Dijkbesturen in hunne rechten
beschermt. Men moge zich van de beslissing door de Regterlijke Magt
volkomener bescherming van de ingezetenen voorspiegelen, ik vrees dat
men zich te ver zal laten wegslepen door de thans heerschende zucht,
om de individuen quand même te beschermen, al is het ook ten koste
van de hoogste belangen van den Staat en van het algemeen, (…).’ 56
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Van Sonsbeeck 1841, p. 29 en 30. Hij merkt daarna trouwens op dat hij, in tegenstelling tot
de eerste Afdeling, niet van mening is dat het het horen van partijen is wat het geheel zal
doen ontaarden in een procedure, ‘dewijl even goed over belangen als over regt bij
mondelingen voordragt kan worden gehandeld, en wij deze, tevens met openbaarheid, zoo
veel mogelijk zouden wenschen te zien stand grijpen.’ p. 29-30.
56
Handelingen II 1840/41, p. 338. In het vervolg van zijn bijdrage wijst Van Goltstein op de
kennis van zaken die het college van gedeputeerde staten bezit, tegenover het gebrek aan
kennis over polderzaken bij de rechtbanken.
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2.2.2.3 De bevoegdheid om te horen
Artikel 13, derde alinea van het eerste wetsontwerp, voorzag in een kleine
procedure voor het beroep op gedeputeerde staten:
‘Gedeputeerde Staten zullen daarop, hetzij de schriftelijke verdediging
van de partij kunnen bevelen, hetzij beide de partijen op eene te gelasten
comparitie kunnen hooren, en voorts, na verhoor van het betrokken
Hoogheemraadschap, Dijk- of Polderbestuur, zoodanige beschikking
nemen als zij zullen vermeenen te behooren.’57
In de memorie van toelichting wordt deze bepaling niet toegelicht. 58 Het is deze
expliciet in de wet vermelde bevoegdheid van gedeputeerde staten om partijen te
horen die aan de ene kant weerstand oproept en aan de andere kant bijval oogst.
Een aantal leden vreesden:
‘dat de bepaling van het hooren van partijen door Gedeputeerde Staten,
die comparitie zal doen ontaarden in eene soort van procedure, vooral
indien men zich daar, door eenen gevolmagtigde kan doen
vertegenwoordigen, en zouden daarom wenschen, dat van die
comparitie in dit artikel geen melding wierd gemaakt, en zulks te meer
omdat, ook zonder die bepaling, de Gedeputeerde Staten steeds de
bevoegdheid zullen hebben om de belanghebbenden voor zich te
roepen.’ 59
Het is dus volgens deze leden niet zo dat GS niet zouden mogen horen, maar
wanneer deze bevoegdheid wordt gecodificeerd, dan verandert de procedure bij
GS van karakter. Andere Kamerleden stelden juist voor om het horen verplicht
te stellen om zo enige waarborgen in te bouwen in de procedure:
‘Hoe hard schijnt het dikwijls, zeide men, den in het ongelijk gestelde
niet toe, dat men hem niet heeft willen hooren, en hoe ligt blijft hem het
denkbeeld dan niet bij, dat indien hij zijne belangen ook had mogen
inbrengen, er eene ander uitspraak zoude gevallen zijn? Wordt het aan
Gedeputeerde Staten overgelaten om de partijen al of niet te hooren, zoo
vreesde men dat dit al ligt zou worden achterwege gelaten, en op de
voordragt van ééne partij regt gedaan.’ 60
Aan de ene kant werd er dus voor gepleit om het bestuur de volledige vrijheid te
laten met betrekking tot de procedure, aan de andere kant wordt aangedrongen
57

Kamerstukken II 1840/41, XVI, 2.
Kamerstukken II 1840/41, p. 456 e.v., wetnr. XVI, 3.
59
Kamerstukken II 1840/41, p. 459, wetnr. XVI, 4.
60
Kamerstukken II 1840/41, p. 459, wetnr. XVI, 4, p. 475. Zie ook p. 462.
58
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op procesrechten in het kader van betere rechtsbescherming voor partijen. Ook
de aangepaste versie van het artikel, waarin om tegemoet te komen aan de
kritiek het woord ‘comparitie’ is weggelaten, ontlokte de tegengestelde reacties.
Enerzijds deed een Kamerlid het verzoek ‘den schijn weg te nemen, alsof hier
een pleitgeding werd gevoerd en eene regterlijke beslissing werd gegeven’
terwijl vijf andere leden wilden bewerkstellingen ‘dat Gedeputeerde Staten, na
verhoor van het betrokken Bestuur, verpligt zullen zijn de partij of
geëxecuteerde ook weder te hooren.’ 61 Uiteindelijk luidt de definitieve tekst als
volgt:
‘Gedeputeerde Staten zullen partijen gelasten, hare zaak mondeling of
schriftelijk te verdedigen, naarmate de omstandigheden dit zullen
vereischen, en voorts, na verhoor van het betrokken kollegie of bestuur,
zoodanige eind-beschikking nemen, als zij, in overeenstemming met de
reglementaire voorschriften, zullen vermeenen te behooren.’ 62
De plicht om te horen komt er weliswaar niet, maar dit artikel kan toch niet
anders worden opgevat dan als een beknopte regeling van bestuursrechtelijke
rechtsbescherming.

2.2.2.4 Vereenvoudigd bewijsrecht
In het algemeen was men het erover eens dat besturen niet in ‘langwijlige en
kostbare procedures’ 63 gewikkeld zouden moeten worden. In overeenstemming
daarmee wordt een vereenvoudigd bewijsrecht in het leven geroepen. Artikel 15
van het wetsontwerp bepaalt:
‘In de gevallen bij art. 14 bedoeld, zullen, ten aanzien van het bewijs
der daadzaken welke tot de executie hebben aanleiding gegeven, de
gewone regelen van regten niet worden gevolgd, maar die daadzaken als
in regten voor bewezen worden gehouden, wanneer dezelven zullen zijn
geconstateerd of daarvan blijken zal op zoodanige wijze, als met de
reglementen van ieder College van Dijk- of Polderbestuur
overeenstemt.’ 64
De regering licht toe:
‘Ten aanzien der handelingen en beschikkingen, die tot het
Administratief beheer der Dijk- en Polderbesturen behooren, zoude het
tot onafzienbare moeijelijkheden en belemmeringen leiden, wanneer, in
61

Kamerstukken II 1840/41, p. 480, wetnr. XVI, 4.
Art. 14 Wet betrekkelijk de regstsmagt der hooge- en andere Heemraadschappen, Dijk- en
Polder-besturen, enz., Stb. 1841, 42.
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Kamerstukken II 1840/41, p. 465, wetnr. XVI, 4.
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Kamerstukken II 1840/41, wetnr. XVI, 2.
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geval van verzet, of bij het onderzoek deswege aan den regter
opgedragen, daaromtrent de gewone regelen van het bewijs der
daadzaken zoude moeten worden inachtgenomen*, en het is uit dien
hoofde onvermijdelijk geoordeeld, om daaromtrent eene uitzondering te
maken, (…).’ 65
In de afdelingen 66 bestaan bezwaren tegen de bepaling omdat er door de
verwijzing naar de reglementen uiteindelijk geen enkele inhoudelijke eis aan het
bewijs wordt gesteld 67 en omdat men verlangt dat het leveren van tegenbewijs
wordt toegestaan. 68 Aan dit laatste verzoek wordt in de wet tegemoetgekomen. 69

2.2.2.5 Samenvatting
In de wetsgeschiedenis van de totstandkoming van de wet op de
Hoogheemraadschappen vindt de eerste discussie plaats over een bepaling van
bestuursprocesrecht. Het doel van de wet was tot een taakverdeling tussen
rechter en bestuur te komen, om zo een einde te maken aan de conflicten in het
waterstaatsrecht over de vraag tegen welke besluiten administratief beroep kon
worden ingesteld en tegen welke besluiten men voorziening bij de burgerlijke
rechter kon vragen. In de tijd van de totstandkoming van deze wet lag het idee
van toekenning van rechtsmacht aan de administratie bij sommigen nog zeer
gevoelig omdat dit werd gezien als een onttrekking van deze rechtsmacht aan de
burgerlijke rechter. Administratief beroep diende volgens hen niets anders te
zijn dan de herziening van een bestuurlijke beslissing, en daarmee iets van heel
andere aard dan rechtsbescherming door een onafhankelijke rechter. Anderen
zien geen bezwaar in het bieden van rechtsbescherming door de administratie.
De tegenstelling tussen deze twee visies wordt duidelijk uit de reacties op de in
het wetsontwerp neergelegde bevoegdheid om burgers die administratief beroep
instellen op GS te horen. Tegenstanders van rechtspraak door de administratie
zien dit als een wijziging van de aard van de administratieve bevoegdheid.
Gevreesd wordt dat met het geven van een wettelijke procesrechtelijke bepaling,
rechtsmacht wordt toegekend aan het bestuur. Om duidelijk te maken dat het
niet gaat om rechtspraak mag die schijn ook niet worden gewekt door een bij
een rechtsgang behorende procedure in het leven te roepen. Tegelijkertijd laten
ook de voorstanders van de toekenning van processuele rechten aan burgers in
administratief beroep van zich horen; zij vinden dat de wet niet ver genoeg gaat
65

Kamerstukken II 1840/41, p. 457, wetnr. XVI, 4.
Volgens art. 106 Grondwet werd over een wetsvoorstel pas door de gehele Kamer
vergaderd nadat het eerst in ‘afdeelingen’, dat wil zeggen in kleinere groepen die op gezette
tijden bij loting vernieuwd werden, was besproken. Een voorlopig verslag uit die tijd
vermeldt daarom wat de meningen in de afdelingen waren.
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Kamerstukken II 1840/41, p. 459-60, p. 462, 472, wetnr. XVI, 4.
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Kamerstukken II 1840/41, p. 460 en p. 465 wetnr. XVI, 4.
69
Zie art. 17 van de Wet betrekkelijk de regtsmagt de hooge- en ander heemraadschappen,
dijk- en polderbesturen, enz., Stb. 1841, 42.
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en stellen dat er een hoorplicht moet komen en het recht op wederhoor. Zó ver
gaat het wetsvoorstel uiteindelijk niet, maar de summiere procedure die hier
wordt geregeld, duidt op meer dan louter een vorm van bestuurlijke herziening:
het gaat om rechtsbescherming.

2.2.3 De Grondwetswijziging van 1848
De politieke ontwikkelingen en de invloed van onder andere Thorbecke droegen
eraan bij dat er in 1848, toen met name de omwentelingen in het buitenland de
directe aanleiding vormden om de Grondwet te herzien, een groep voorstanders
was voor een onafhankelijke administratieve rechter. 70 In de
herzieningsontwerpen die de regering op 8 maart 1848 bij de Tweede Kamer
indiende, wordt voorgesteld om de Raad van State uitspraak te laten doen in
administratieve geschillen. 71 De memorie van toelichting stelt dat in het
Nederlandse staatsrecht een autoriteit ontbreekt die uitspraak in administratieve
rechtszaken doet. Het gaat dan om hoger beroep op beslissingen van
gedeputeerde staten in geschillen tussen de administratieve macht en bijzondere
personen, bijvoorbeeld in zaken van belastingen of militie. De Raad van State
beschouwt men als het geschiktste staatslichaam om deze rechtsmacht uit te
oefenen, maar de Grondwet van 1840 bood daartoe geen bevoegdheid. 72 In het
voorstel dat op 11 april 1848 door de grondwetscommissie aan de Koning wordt
aangeboden en waarop Thorbecke overwegende invloed heeft uitgeoefend, is er
geen sprake meer van administratieve rechtsmacht voor de Raad. Artikel 67,
eerste alinea luidt: ‘Er is een Raad van State, welks zamenstelling en
bevoegdheid worden geregeld bij de wet.’ In de toelichting bij het artikel wordt
vermeld dat men zich erop heeft toegelegd uit de Grondwet alle bepalingen te
verwijderen, welke de wet, bij de inrichting van dat college en zijn taak, zouden
kunnen belemmeren. In de Grondwet die op 3 november 1848 wordt
afgekondigd is de eerste alinea van artikel 71 gelijk naar strekking aan die in het
eerder genoemde artikel 67: Taak en bevoegdheid van de Raad zullen worden
geregeld bij wet. 73
Overigens had het weinig gescheeld of het voorstel om de Raad van State
uit de Grondwet te schrappen was aangenomen. Dit was niet alleen omdat de
Raad werd gezien als een opbergplaats voor uitgerangeerde politici, maar ook
omdat het instituut te duur werd gevonden. 74 Volgens Quarles van Ufford
poogden sommige Tweede Kamerleden met het wegstemmen van de Raad ook
de kans op administratieve rechtspraak uit te schakelen. 75
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Thorbecke 1841 en 1848; Quarles van Ufford 1848a, p. 60-61.
Belinfante 1849 (deel I), p. 58-59.
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Belinfante 1849, p. 58-59.
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Belinfante 1849, p. 211.
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Prins 1981, p. 177.
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Quarles van Ufford 1848b, p. 431-432.
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2.2.4 Samenvatting en bevindingen
In de eerste helft van de negentiende eeuw was sprake van een beperkt aantal
mogelijkheden om rechtsbescherming te krijgen tegen overheidsbesluiten. Ten
eerste kon een actie op grond van onrechtmatige overheidsdaad worden
ingesteld bij de burgerlijke rechter. Aanvankelijk leek de burgerlijke rechter,
door zijn aanzien en staat van dienst in het verleden, de aangewezen instantie
om de burger bescherming te bieden tegen overheidshandelingen in de zich
ontwikkelende rechtsstaat. Dat dit niet gebeurde had een aantal oorzaken. Ten
eerste was het voeren van een civiele procedure ingewikkeld en daardoor
kostbaar en tijdrovend. De tweede en belangrijkste reden was dat de overheid
afwijzend stond tegenover inmenging door de, van het bestuur onafhankelijke,
burgerlijke rechter in bestuurlijke aangelegenheden.
Het administratief beroep bood rechtsbescherming via een informele en, in
vergelijking met het burgerlijk procesrecht, snelle procedure. Waarschijnlijk
heeft het goed functionerende beroep op gedeputeerde staten een rol gespeeld bij
de populariteit van het administratieve beroep in de negentiende eeuw. Dit
beroep bood daarom een redelijk alternatief voor de civiele procedure ondanks
het gebrek aan procedurele waarborgen en de waarborg van een onafhankelijke
rechter. Dat daarbij de legitimiteit van de beslissingen niet ontleend werd aan
wettelijke regels maar aan het gezag van het college, was iets wat in
overeenstemming was met de geest van de eerste helft van de negentiende eeuw.
In de geschiedenis van de totstandkoming van de wet op de
Hoogheemraadschappen vindt de eerste discussie plaats over een bepaling van
bestuursprocesrecht. Het doel van de wet op de Hoogheemraadschappen was tot
een taakverdeling tussen rechter en bestuur te komen, om zo een einde te maken
aan de conflicten in het waterstaatsrecht over de vraag tegen welke besluiten
administratief beroep kon worden ingesteld en tegen welke besluiten men
voorziening bij de burgerlijke rechter kon vragen. In de tijd van de
totstandkoming van deze wet lag het idee van toekenning van rechtsmacht aan
de administratie nog zeer gevoelig, omdat dit werd gezien als een onttrekking
van deze rechtsmacht aan de burgerlijke rechter. Administratief beroep diende
volgens sommigen niets anders te zijn dan de herziening van een bestuurlijke
beslissing, en daarmee iets van heel andere aard dan rechtsbescherming door een
onafhankelijke rechter. Anderen zien geen bezwaar in het bieden van
rechtsbescherming door de administratie. De tegenstelling tussen deze twee
visies wordt duidelijk uit de reacties op de toekenning aan GS van de
bevoegdheid om de burgers die administratief beroep instellen te horen.
Tegenstanders van rechtspraak door de administratie zien dit als een wijziging in
de aard van de administratieve bevoegdheid. Gevreesd wordt dat met het geven
van een wettelijke procesrechtelijke bepaling, rechtsmacht wordt toegekend aan
het bestuur. Om duidelijk te maken dat het niet gaat om rechtspraak mag die
schijn ook niet worden gewekt door een bij een rechtsgang behorende procedure
in het leven te roepen. Tegelijkertijd laten ook de voorstanders van de
toekenning van processuele rechten aan burgers in administratief beroep van
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zich horen; zij vinden dat de wet niet ver genoeg gaat en stellen dat er een
hoorplicht moet komen en het recht op wederhoor.
Uiteindelijk maakt de Grondwet van 1848 het mogelijk dat aan de Raad van
State de bevoegdheid wordt toegekend om een rol te spelen bij het beslissen van
administratiefrechtelijke geschillen. In de wet op de Raad van State zal de
procedure van het administratief beroep wettelijk geregeld worden. Daardoor
wordt een brug geslagen tussen het uitvoerig geregelde burgerlijke procesrecht
en het vanuit het bestuur geregelde administratief beroep.

2.3 Frans bestuursprocesrecht in de eerste helft van de
negentiende eeuw
2.3.1 Inleiding
In Frankrijk deed zich in de eerste helft van de negentiende eeuw een
ontwikkeling voor die enigszins vergelijkbaar was met die in Nederland. De in
1799 door Napoleon opnieuw ingestelde Conseil d’État 76 stond, net als de
Nederlandse Raad, ter beschikking aan een staatshoofd met grote bestuurlijke
ambities in een tijd dat de nationale eenheidsstaten zich vormden en het
bestuursrecht zich ontwikkelde. 77 Ook de Conseil d’État had adviestaken op het
gebied van wetgeving en administratieve geschillen. Een verschil met Nederland
was dat in Frankrijk al in 1806 de eerste regelgeving voor de advisering bij
bestuursgeschillen tot stand kwam, waaronder een regeling voor de procedure.
Hieronder wordt ingegaan op deze regeling, om duidelijk te maken waarom deze
tijdens de totstandkoming van de wet op de Raad van State níet diende als
inspiratiebron voor de Nederlandse procedure. 78
2.3.2 Regelingen van bestuursprocesrecht in de eerste helft van de
negentiende eeuw
De beoordeling van administratieve geschillen vond aanvankelijk plaats in alle
secties van de Conseil d’État zonder een daartoe vastgestelde procedure. 79 De
zaken werden ‘administratief’ afgedaan, de behandeling vond plaats buiten de
belanghebbenden om. 80 Naar aanleiding van kritiek komen in 1806 de decreten
van 11 juni en 22 juli tot stand. 81 Het eerste decreet regelt de samenstelling en
76

Ten tijde van het koningschap bestond vanaf 1366 de Conseil du Roi.
Een andere overeenkomst is dat beide instellingen rond het einde van de eerste helft van de
negentiende eeuw met opheffing werden bedreigd. Zie voor Frankrijk Prins 1981, p. 353, dit
eveneens met oog op kosten.
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Zie voor een overzicht ook Van Bell 1854, p. 1-38.
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De Jong 1988, p. 165.
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Fougère 1975, p. 131.
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De Jong 1988, p. 166; Décret du 11 juin 1806 sur l’organisation et les attributions du
Conseil d’État (decreet van 11 juni); Décret Impérial du 22 juillet contenant Réglement sur
les Affaires contentieuses portées au Conseil d’État, Bulletin des lois, 107 (decreet van
22 juli); Fougère 1975, p. 135-137.
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bevoegdheden van een aparte afdeling voor de voorbereiding van de adviezen
bij geschillen van bestuur, de commission du contentieux. Het decreet bevat de
hoofdlijnen van de procedure. De nadere regeling daarvan vindt plaats in het
decreet van 22 juli. 82
De procedure bij de Conseil d’État verschilt op een aantal punten van de
procedure zoals deze in 1861 wordt vastgesteld in de Nederlandse wet op de
Raad van State. Een belangrijk verschil betreft de toegang tot de procedure. De
zaken worden niet alleen, zoals in Nederland, vanwege een minister 83 maar ook
op verzoek van belanghebbende partijen voor de commission gebracht. 84 In het
laatste geval diende dit te gebeuren door een verzoekschrift van een speciaal
daartoe geselecteerde advocaat. 85 Het verzoekschrift werd vervolgens aan de
instructie van een auditeur onderworpen. 86 Na deze instructie volgde een nietopenbare beraadslaging in de commissie, waarna een rapport aan de Conseil
werd voorgelegd en de beslissing werd genomen. Deze werd ten slotte
ondertekend door de keizer. 87 De procedure werd beschouwd als een
contradictoire procedure 88 in tegenstelling tot de eerdere ‘administratieve’
procedure. 89 Partijen hadden namelijk de gelegenheid om tweemaal stukken uit
te wisselen 90 en de procedure liet verschillende incidenten toe. 91 Deze
bevoegdheden, die men eerder in het civiele proces zou verwachten, werden wel
aangepast aan het vereiste van een snelle afwikkeling dat de administratieve
procedure moest kenmerken. 92 De stukkenwisseling was gebonden aan de in het
decreet van 22 juli genoemde termijnen 93 en de incidentele verzoeken werden
bij de hoofdzaak gevoegd en gelijktijdig beslist. 94 Ook had het beroep geen
opschortende werking. 95
Ondanks de grote veranderingen die tijdens de Restauratie (1814-1830) ten
aanzien van de Conseil d’État werden doorgevoerd, bleef deze procedure van
kracht. 96 Op de samenstelling en de werkwijze bestond echter wel kritiek.
Tegenstanders wezen op de afwezigheid van de waarborgen die wel bij de
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Fougère stelt dat de opstellers van het decreet zich hebben laten inspireren door het
reglement van 1738 van de Conseil privé, dat op zijn beurt was le fruit d’une longue
tradition progessivement codifiée. Fougère 1975, p. 10 en 136.
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Art. 16 en 17, decreet van 22 juli.
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Art. 1 en art. 16, decreet van 22 juli.
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Art. 33, decreet van 11 juni 1806. In het decreet van 22 juli worden hun werkzaamheden
nader geregeld.
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Art. 2, decreet van 22 juli.
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Bell 1854, p. 10.
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Fougère 1975, p. 135.
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Fougère 1975, p. 131.
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Art. 6, decreet van 22 juli.
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Art. 18, art. 21 t/m 26, decreet van 22 juli.
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Fougère 1975, p. 133.
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Art. 4 en 10, decreet van 22 juli.
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Art. 19, decreet van 22 juli.
95
Art. 3, decreet van 22 juli.
96
Fougère 1975, p. 277.
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gewone rechtbanken bestonden, zoals openbaarheid, een mondelinge
behandeling en de onafzetbaarheid van de rechters. 97
Na de revolutie van 1830 werd besloten dat de samenstelling en
bevoegdheden van de Conseil d’État bij wet zouden worden geregeld. Evenals
in Nederland bleek het te gaan om de regeling van gevoelige materie en woedde
er stevige discussies over de vraag of het college een adviesfunctie zou moeten
blijven vervullen of dat het de status van onafhankelijke administratieve rechter
zou moeten krijgen. 98 Pas na de indiening van zeven wetsontwerpen 99 kwam de
loi sur le Conseil d’état van 19 juli 1845 tot stand. 100 De adviesfunctie van de
Raad bleef gehandhaafd. 101
Vooruitlopend op de wet van 1845 kwamen in twee verordeningen een
aantal belangrijke veranderingen ten aanzien van de procedure tot stand. In de
verordening van 2 februari 1831 102 werd bepaald dat van het vooronderzoek
verslag in een openbare zitting zou worden gedaan, waarna de advocaten het
woord mochten voeren en een mondelinge behandeling van de zaak zou
plaatsvinden. 103 Ook het uitspreken van de beslissing vond voortaan in het
openbaar plaats. 104 Bij verordening van 12 maart 1831 werd onder andere
bepaald dat enkele maîtres de requêtes de functie van openbaar ministerie
zouden bekleden en in iedere zaak gehoord zouden moeten worden. 105 In de wet
van 1845 worden deze en andere bepalingen van procesrecht opgenomen in de
artikelen 18 tot en met 25. Het decreet van 1806 blijft van kracht voor zover het
een aanvulling is op de wet. 106
Na de revolutie van 1848 was korte tijd sprake van zelfstandige rechtspraak
door la section du contentieux administratif, maar onder Napoleon III werd deze
bevoegdheid in 1852 weer teruggedraaid. 107 Ten tijde van de totstandkoming
van de wet op de Raad van State in Nederland was het decreet van 25 januari
1852 van kracht. 108 Het procesrecht, geregeld in de artikelen 17 tot en met 24
van het decreet, vertoonde grote overeenkomsten met het procesrecht van de wet
van 1845.
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2.3.3 Receptie van het Franse bestuursprocesrecht in Nederland
In Nederland bestond als gevolg van de Franse overheersing een
vanzelfsprekende band met het Franse recht. De Franse Raad van State en de
betekenis die dit college kon hebben voor de Nederlandse rechtsorde kwamen
vooral in de belangstelling door het werk van Quarles van Ufford. 109 Wanneer in
1848 stemmen opgaan om bij de grondwetsherziening de Raad van State op te
heffen, schrijft hij een anoniem verschenen brochure waarin hij een met allerlei
voorbeelden uit de Franse literatuur geïllustreerd pleidooi houdt voor de Raad
van State als administratieve rechter bij publieke geschillen. 110 Zijn
enthousiasme geldt vooral het streven naar een onafhankelijke rechter, aan het
procesrecht besteedt hij slechts kort aandacht. Hij stelt daarvoor wel de Franse
wet ten voorbeeld, maar is hierin terughoudend. Zo is hij bijvoorbeeld geen
voorstander van onmiddellijke codificatie van het procesrecht, maar pleit hij
voor de geleidelijke ontwikkeling ervan in de praktijk. En waar hij het eerder
had over de ‘gewigtige waarborgen’ bij de behandeling van contentieuze zaken
in Frankrijk, stelt hij nu voorzichtig dat deze ook in Nederland ‘zouden kunnen
worden voorgeschreven’. 111
Het is lastig om precies te bepalen wat de invloed van het Franse recht op
de Nederlandse voorstellen voor een wet op de Raad van State is geweest. 112 In
het eerste wetvoorstel is geen verwijzing naar het Franse recht te vinden, maar
de opzet van het wetvoorstel vertoont wel grote overeenkomsten met de Franse
wet van 1845. De verwijzingen in latere discussies kunnen in twee categorieën
worden ingedeeld. Ten eerste wordt verwezen naar de Conseil d’État in de
discussie over de vraag of de Raad een adviesfunctie moet blijven vervullen of
dat hij een onafhankelijke administratieve rechter zal moeten zijn. Mede omdat
ten tijde van de totstandkoming van de wet op de Raad van State de
voorstanders van het justice retenue 113 in de meerderheid waren, werd
waarschijnlijk niet naar de controverses hierover in Frankrijk verwezen maar
naar de wet van 1845. 114
De tweede categorie verwijzingen naar het Franse recht gaat over het
procesrecht. Wat betreft dit aspect wordt juist afkeurend over de Franse regeling
gesproken. Men vindt de procedure te ingewikkeld en te veel lijken op die van
het burgerlijk procesrecht. De Minister stelt:
‘Ik zou het zeer ongelukkig achten indien de behandeling van
administratieve regtszaken bij den Raad van State ontaardde in eene
procedure, die langzamerhand den sleur van de burgerlijke proces-orde
109

Quarles van Ufford promoveerde op dit onderwerp in 1844.
Quarles van Ufford 1848a.
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zou verkrijgen, met al de langzaamheid, den omslag, de kosten daaraan
verbonden. (…) Ik heb hiervoor mij een décrêt impérial van 22 Julij
1806 contenant le réglement sur les affaires contentieuses portées au
Conseil d’État; (…). Ik zal dat decreet uit 50 artikelen bestaande niet
voorlezen. Degeen die het zal inzien, zal daarin een aantal vormen
vinden, alleen te huis behoorende in de burgerlijke regtsvordering. Zoo
ontmoet men daarin regels omtrent demandes incidentes, inscription en
faux, intervention, reprises d’instances, constitution de nouvel advocat,
desaveu.’ 115

2.3.4 Samenvatting
Het Franse bestuursrecht uit de eerste helft van de negentiende eeuw, en dan met
name de wet van 1845, diende in zoverre als voorbeeld voor Nederland, dat ook
hier een Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State werd
aangewezen als adviserend orgaan bij het administratief beroep in hoogste
instantie. De gevolgde procedure werd in Nederland echter te ingewikkeld
bevonden en heeft vooral tot voorbeeld gestrekt van hoe het niet zou moeten.

2.4 De wet op de Raad van State van 1861
2.4.1 Inleiding
Artikel 71 van de Grondwet van 1848 stelde dat de samenstelling en
bevoegdheid van de Raad van State geregeld dienden te worden bij wet. Anders
dan ten aanzien van sommige andere organieke wetten was in dit geval geen
termijn gesteld waarbinnen terzake een voorstel moest worden ingediend. Door
het geringe enthousiasme in 1848 voor het instituut Raad van State bestond er
onder de daaropvolgende ministers van Justitie weinig animo om uitvoering te
geven aan artikel 71 van de Gw 1848. 116 Bij KB van 5 juni 1856 werd het eerste
wetsontwerp tot regeling van de samenstelling en bevoegdheid van de Raad van
State ingediend. Er volgden nog vier voorstellen, voordat op 21 december 1861
de wet op de Raad van State (hierna WRvSt of: de wet) werd afgekondigd. 117
In de wet worden behalve de samenstelling van de Raad van State, diverse
bevoegdheden geregeld. De kwestie van ‘de administratieve rechtsmacht’, de
115

Handelingen II 1860/61, p. 136-3 (rede Godefroi). Waar positief over de procedure bij de
Franse conseil wordt gesproken lijkt verwarring te bestaan over de inhoud van de procedure.
In het voorlopig verslag bij het derde voorstel wordt voorgesteld dat, zoals volgens art. 21
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116
Prins 1981, p. 177.
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vraag naar de aard en omvang van de bevoegdheid van de Raad bij de
beslechting van administratiefrechtelijke geschillen en de te volgen procedure,
was daar een van. 118 Bij de behandeling van de eerste wetvoorstellen was het
nog een punt van discussie of de Raad een adviserende taak zou moeten hebben,
of dat hem een zelfstandig rechterschap moest worden opgedragen. Ten tijde
van de behandeling van het vijfde wetsontwerp is een ruime meerderheid van de
Tweede Kamer voorstander van een administratief beroep op de Kroon met een
adviserende rol voor een Afdeling Geschillen van de Raad van State.
De eerste wetsontwerpen bevatten zelf geen procedurele bepalingen voor de
behandeling van de geschillen van bestuur, maar alleen de mededeling dat een
en ander zal worden geregeld bij algemene maatregel van bestuur. Twee van die
wetsontwerpen worden hier toch besproken vanwege het bezwaar dat hiertegen
wordt geuit door de Tweede Kamerleden, waaruit duidelijk wordt welk belang
men hechtte aan een wettelijk geregelde procedure.
In deze paragraaf wordt uitgebreid ingegaan op de totstandkomingsgeschiedenis van de eerste Wet op de Raad van State, omdat daarin de basis
wordt gelegd voor de procedure die niet alleen aan het Kroonberoep ten
grondslag ligt, maar ook aan de latere wetten te weten de Wet Bab, de Wet Arob
en de Tijdelijke wet Kroongeschillen. 119 Er wordt veel geciteerd omdat juist de
manier waarop de discussie werd gevoerd laat zien hoe scherp men zich toen al
bewust was van de belangen die speelden bij goede bestuursrechtelijke
rechtsbescherming. De manier waarop de feitenvaststelling plaats diende te
vinden stond daarin centraal. De regering wilde slechts een minimale procedure
ten behoeve van de verzameling van de voor het advies benodigde feiten. De
regie lag daarbij volledig in handen van de Afdeling voor de geschillen van
bestuur. Een deel van de leden van de Tweede Kamer wilde echter dat de
feitenvaststelling zou plaatsvinden door middel van een met de nodige
waarborgen omgeven contradictoire procedure, onder andere om het gebrek aan
een onafhankelijke rechter te ondervangen. Zowel de regering als de
meerderheid van de Kamer is het er echter over eens dat hier geen langdurige en
kostbare, met het civiele procesrecht vergelijkbare procedure in het leven moet
worden geroepen. De kwestie van de ‘omvang van het geding’ kwam bij de
totstandkoming van de wet niet aan de orde. De bevoegdheid om zelf in de zaak
te voorzien komt kort aan de orde omdat de Kroon bij het zelf voorzien een
bevoegdheid van het provinciale bestuur uitoefende, hetgeen destijds gevoelig
lag.
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Art. 20-26.
Zie hoofdstuk 5.
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2.4.2 De wetsontwerpen en hun schriftelijke behandeling
2.4.2.1 De eerste wetsontwerpen: Het gehele Kroonberoep in één artikel
Op 5 juni 1856 werd het eerste voorstel voor een wet op de Raad van State
ingediend. 120 Het telt 32 artikelen, waarvan de meeste de samenstelling van de
Raad betreffen. In de artikelen 21 tot en met 25 worden de werkzaamheden van
de Raad aangegeven. Die betreffen mede een aantal adviesfuncties. Het gehele
onderwerp van de ‘administratieve regtsmagt’ wordt geregeld in één artikel. Al
in de schriftelijke behandeling van dit wetsontwerp komt naar voren dat de
regering het liefst zo weinig mogelijk regelt, terwijl men vanuit de Tweede
Kamer graag een voorstel voor een wettelijk geregelde, met voldoende
waarborgen omgeven procedure tot stand ziet komen.
Artikel 23
‘Aan het onderzoek van den Raad worden onderworpen alle geschillen,
waarvan de beslissing aan Ons door bijzondere wetten is of zal worden
opgedragen.
Een algemene maatregel van inwendig bestuur bepaalt de wijze
waarop het geschil wordt aangebragt en onderzocht; en het daarover uit
te brengen advies opgemaakt.
Aan het onderzoek en het vaststellen van het advies wordt alleen
deel genomen door de gewone leden, ten getale van ten minste zeven.
Het advies wordt opgemaakt door volstrekte meerderheid van de
stemmen. Bij staking van de stemmen is het tweede lid van art. 30
toepasselijk. 121
De beslissing wordt door Ons genomen binnen eene maand na het
aan Ons uitgebragt schriftelijk en met redenen omkleed advies, en wordt
voorzien van de mede-ondertekening van het hoofd van het betrokken
ministerieel departement.
Indien Onze beslissing afwijkt van het advies van den Raad, wordt
zij, met redenen omkleed, in het Staatsblad geplaatst. Zij wordt te gelijk
met de slotsom en de hoofdgronden van het advies van den Raad en met
het rapport van den betrokken Minister in de Staats-courant
opgenomen.’ 122
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Kamerstukken II 1855/56, CII, 1 t/ m 3, p. 828-835.
Kamerstukken II 1855/56, CII, 2, art. 30 lid 2: ‘Bij staking van stemmen wordt een
tweeledig advies opgemaakt.’
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Al in dit eerste wetsontwerp is er daarnaast sprake van een algemeen artikel door middel
waarvan de Raad, via de Kroon, deskundigen kan horen ten behoeve van alle door haar uit te
voeren taken. Het artikel wordt in de geschiedenis van het Kroonberoep een enkele keer
aangehaald wanneer het gaat over de beperkte bevoegdheden van de Afdeling ten behoeve
van de feitenvaststelling. Er wordt dan op gewezen dat het artikel te omslachtig is om te
kunnen functioneren binnen het Kroonberoep omdat oproeping van de deskundigen alleen
mogelijk is door de Koning en niet door de Afdeling: Art. 5: ‘Aan Ons is voorbehouden om,
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Memorie van toelichting
In de memorie van toelichting verdedigt de regering de beperkte opzet van de
regeling. Zij stelt dat de meningen over het instellen en regelen van
administratieve geschilbeslechting zó verdeeld zijn dat een wettelijke regeling
geen oplossing kan bieden. 123 Daarom is gekozen voor de beperkte, adviserende
taak. De regering wil tegemoetkomen aan de roep om betere rechtsbescherming
bij geschillen met de overheid via ‘de waarborg van een nauwgezet en
onpartijdig onderzoek’. 124 Dat wil niet zeggen dat een uitgebreide regeling
wordt gegeven. Hiertoe geeft artikel 71 Grondwet geen opdracht en daaruit
maakt de regering op dat een en ander bij algemene maatregel van bestuur dient
te worden geregeld. 125 Elders oordeelt de regering dat de nieuwe
werkzaamheden beter door de praktijk en ‘van lieverlede’ tot stand worden
gebracht dan door ‘in bijzonderheden afdalende voorschriften’. 126
Voorlopig verslag
In het voorlopig verslag laat de commissie van rapporteurs 127 weten dat de
regering zich naar haar oordeel te gemakkelijk van het onderwerp
administratieve rechtspraak heeft afgemaakt. 128 Er bestaat, volgens de
commissie, een groot veld van administratieve rechtspraak dat buiten de
bevoegdheid van de burgerlijke rechter valt. 129 Men is van mening dat het
mogelijk moet zijn voor de burger om administratieve geschillen voor te leggen
aan een onafhankelijke onpartijdige instantie, niet zijnde de burgerlijke
rechter. 130
De Raad van State werd door de meerderheid het geschikte lichaam
gevonden om deze taak op zich te nemen. 131 Verschil van mening bestond
echter over de vraag welk karakter aan de uitspraken van de Raad zou moeten
worden toegekend. Een deel van de leden was van mening dat aan de uitspraak
dezelfde zelfstandige kracht moest worden toegekend als aan de uitspraken van

wanneer Wij zulks noodig achten, deskundigen, niet tot den Raad behoorende, op te roepen,
ten einde in den Raad over bijzondere onderwerpen van voorlichting en advies te dienen.’
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Kamerstukken II 1855/56, CII, 3, p. 833.
124
Kamerstukken II 1855/56, CII, 3, p. 833.
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Kamerstukken II 1855/56, CII, 3, p. 834.
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Kamerstukken II 1855/56, CII, 3, p. 831.
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Kamerstukken II 1856/57, 2. Een van de rapporteurs was Thorbecke. De commissie
rapporteerde over wat er over het wetvoorstel in de afdelingen was gezegd.
128
Kamerstukken II 1856/57, L, 2, p. 539.
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Zie Kamerstukken II 1856/57, L, 2, p. 542 voor een opsomming van wat er volgens de
commissie aan soorten administratieve geschillen bestaat op dat moment. Er wordt steeds
gesproken over ‘administratieve regtsmagt’ en ‘administratieve regtspraak*’, zonder dat er
sprake is van een onafhankelijke bestuursrechter. Op p. 547 wordt kritiek gegeven op het
feit dat art. 23 van het wetsvoorstel alleen betrekking heeft op geschillen die in bijzondere
wetten ter beslissing aan de Koning worden opgedragen, terwijl het terrein van de
administratieve rechtsspraak veel breder is.
130
Kamerstukken II 1856/57, L, 2, p. 539-549, p. 542.
131
Kamerstukken II 1856/57, L, 2, p. 542.
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de burgerlijke rechter omdat zij meenden dat alleen van een zelfstandige rechter
goed recht te verwachten was. 132 De meerderheid vond echter dat het
onmogelijk was om zo ver te gaan. Zij stelden dat het hier uiteindelijk ging om
geschillen over de uitvoering van wetten. Aangezien de uitvoerende macht bij de
Koning en verantwoordelijke Ministers lag, kon deze niet aan een ander
staatslichaam worden overgedragen. Dit zou bovendien kunnen leiden tot
machtsoverschrijding van dit college en als gevolg daarvan verlamming van het
bestuur. Ten slotte zou daardoor de ministeriële verantwoordelijkheid worden
doorbroken. 133
Op grond van deze argumenten was men wel voorstander van de
beoordeling van bestuursrechtelijke geschillen door een onpartijdige instantie,
maar niet door een van het bestuur onafhankelijke instantie. Met de juiste
waarborgen zou een van het bestuur onafhankelijke rechter ook niet nodig zijn.
‘De vereischte waarborgen zouden in genoegzame mate te verkrijgen
zijn, al waren de uitspraken van den Raad eerst uitvoerbaar, nadat de
Koning met den verantwoordelijken minister, door de onderteekening
van een daartoe betrekkelijk besluit, verklaard heeft, zich daarmede te
vereenigen. Op de goede regeling dier waarborgen kwam het dus, naar
het oordeel der meerderheid aan.’ 134
Het door de regering voorgestelde artikel beantwoordde daaraan geenszins. Wat
nodig was, was een wettelijk geregelde contradictoire procedure die dezelfde
waarborgen verschafte als de procedure bij de burgerlijke rechter, maar dan wel
eenvoudiger en korter. Bij voorkeur wordt deze taak toegekend aan een aparte
afdeling van de Raad:
‘Die weinig afdoende voorschriften wenschte men vervangen te zien
door stellige wetsbepalingen, volgens welke het onderzoek en de
beslissing van elk geschil van bestuur omringd zij door gelijke
behoedende vormen, als die de burgerlijke regter in acht te nemen heeft.
Zoodra de Koning in een geschil van bestuur te beslissen heeft, zou de
zaak bij den Raad van State moeten worden aangebracht, of liever bij
eene afdeeling van dat ligchaam, uitsluitend met de behandeling der
zaken van dezen aard belast. (…)
Was de zaak aangebragt, zou zij behandeld moeten worden volgens
door de wet vast te stellen regelen, van dien aard, dat het geding aan al
de voorwaarden eener welingerigte en welverzekerde regtsvordering
beantwoordde. Daarbij moest echter zorg worden gedragen, de vormen
der procedure zooveel mogelijk te vereenvoudigen en te bekorten. Toch
zou hier noch het contradictoir onderzoek, noch het hooren der klagende
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partij, noch de openbaarheid van het geding, noch de verpligting om de
uitspraak met redenen te bekleeden, mogen ontbreken.’ 135
De Kamerleden pleiten dus voor een procedure die enerzijds de waarborgen van
het civiele procesrecht omvat, maar niet de ingewikkeldheid en traagheid
daarvan. Een dergelijke procedure wordt van groter belang geacht dan de
onafhankelijkheid van de beslissende instantie.
Het wetsontwerp uit 1857 verschilt weinig van het vorige. 136 Wederom
wordt voor de procedure van het beroep bij de Raad van State verwezen naar
een nog te bepalen algemene maatregel van bestuur. 137 Bij de schriftelijke
behandeling van het ontwerp blijkt, evenals bij de totstandkoming van de wet op
de Hoogheemraadschappen, dat een deel van de bezwaren tegen het wettelijk
regelen van enige procedure, voortkomt uit de weerstand tegen iedere vorm van
administratieve rechtsbescherming. Daartegenover staan wederom de leden die
juist het belang van een regelde procedure benadrukken.
Het commentaar in het voorlopig verslag komt grotendeels overeen,
afgezien van een paar punten. Evenals ten tijde van het eerste wetsontwerp zijn
er slechts enkele leden die menen dat aan de Raad van State formele
rechtsmacht dient te worden toegekend, maar de meerderheid verlangt wel het
gemis aan een onafhankelijke rechter te ondervangen door een met voldoende
waarborgen omgeven procedure. Gewezen wordt onder andere op problemen
met de onpartijdigheid van het college wanneer een door de Koning aan te
wijzen afdeling met het onderzoek en het uitbrengen van advies zal worden
belast. 138
Ook klinkt kritiek op de beperkte wettelijke mogelijkheden voor de Raad
om zich inlichtingen te verschaffen. 139 In plaats van voor de inhoud van de
procedure te verwijzen naar een algemene maatregel van bestuur, had de
Regering dit in de wet moeten regelen. De commissie verwijst daarvoor naar de
wet op de Hoogheemraadschappen:
‘Maar de Regering had dan toch het beginsel van het hooger beroep van
administrative beslissingen van den aangeduiden aard in de wet kunnen
brengen. Zij had, althans in hoofdtrekken, de daarbij te volgens wijze
van procederen kunnen aangeven, en daarbij misschien de wet van
9 October 1841 (Staatsblad no. 42) omtrent het daarin vermeld verzet
vereenvoudigde vormen van procedure, 140 het hooren der partijen en het
gelasten eener mondelinge of schriftelijke verdediging worden
voorgeschreven.’ 141 [noot in citaat toegevoegd door auteur]
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Kamerstukken II 1856/57, L, 2, p. 543. Zie ook p. 548.
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Kamerstukken II 1857/58, XLV, 4, p. 708.
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Kamerstukken II 1857/58, XLV, 4, p. 708.
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Er klonken echter ook andere geluiden. De leden die tegen de opdracht van
administratieve rechtsmacht aan de Raad waren, zeiden dat zij in het ontwerp
konden berusten:
‘in zoover daarbij aan den Raad toegekende bevoegdheid zich beperkte
tot het uitbrengen van een schriftelijk advies; maar meenden dat men
daarbij reeds te ver was gegaan door van een voorloopig onderzoek, dat
tegen een nader onderzoek over stond, te spreken. Huns inziens moest
bij de regeling dezer aangelegenheid alles vermeden worden wat naar
vormen van burgerlijke regtspleging zweemt. Geen verhoor der partijen,
geene geheele of gedeeltelijke openbaarheid van het verhandelde kwam
hier te pas.’ 142
Evenals bij de totstandkoming van de wet op de Hoogheemraadschappen
realiseren de tegenstanders van het toekennen van rechtsmacht aan de
administratie zich dat door het formaliseren van de administratieve procedure
indirect wel degelijk een vorm van rechtsmacht aan de administratie werd
toegekend. 143

2.4.2.2 Het laatste wetsontwerp: Het eerste bestuursprocesrecht
2.4.2.2.1 Inleiding
In het laatste wetsontwerp wordt gedeeltelijk aan de kritiek op de vorige
voorstellen tegemoetgekomen; de procedure voor de behandeling van geschillen
van bestuur is nu opgenomen in de wet zelf. 144 Het wetsontwerp bepaalt dat de
Raad door de Koning wordt gehoord ‘over schorsing of vernietiging van
uitspraken van Gedeputeerde Staten over geschillen van bestuur of andere, wier
beslissing hun door bijzondere wetten is opgedragen’. 145 Aanhangigmaking van
het geschil dient te gebeuren door de betreffende minister via een machtiging
van de Kroon. 146 Dit betekent dat het beroep moet worden ingediend bij het
relevante ministerie, waarna de minister, met een machtiging van de Kroon, de
zaak voorlegt aan de Afdeling. 147 In de wet wordt niet vermeld wíe beroep
mogen instellen. In artikelen wordt gesproken over ‘de belanghebbenden’. In
vier artikelen wordt het vervolg van de procedure geregeld. Dit ziet er, kort
142

Kamerstukken II 1857/58, XLV, 4, p. 708.
Zie par. 2.2.2.
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Kamerstukken II 1860/61, LXXXI.
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Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 2, art. 23.
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Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 2, art. 28.
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Later zal veel kritiek ontstaan op deze werkwijze. Dit wordt veranderd bij Wet tot
wijziging van de Wet op de Raad van State en een aantal andere wetten, Stb. 1975, 283.
Officieel wordt het beroep dan nog wel aanhangig gemaakt bij de Kroon, maar het
beroepschrift wordt ingediend bij de Afdeling. Zie ook par. 5.2.4.
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samengevat, als volgt uit. De belanghebbenden dienen hun stukken in bij de
Raad. De drie leden van de Raad die zijn belast met het onderzoek kunnen ten
behoeve van dit onderzoek inlichtingen inwinnen bij appellanten of bij het
bestuur dat het bestreden besluit heeft genomen. 148 Dat laatste kan alleen via de
betreffende minister. 149 Na het onderzoek brengen zij daarvan verslag uit,
inhoudende een overzicht van de feiten en het verloop, de stellingen en de
overgelegde bewijsstukken. Dit verslag wordt openbaar gemaakt op een zitting
waarvoor belanghebbenden worden uitgenodigd. Desgewenst kunnen zij daar
hun belangen toelichten. De Raad beslist daarna achter gesloten deuren waarna
een advies en ontwerpbesluit worden voorgelegd aan de Kroon.
Hieronder volgt eerste een weergave van de artikelen waar vervolgens de
discussie om draait.
2.4.2.2.2 De relevante wetsartikelen
Artikel 36 regelt de indiening van de stukken:
‘De belanghebbenden, in het geschil betrokken, worden van wege den
Raad opgeroepen, om, binnen door den onder-voorzitter bepaalde
termijnen, ter secretarie van de Raad in te dienen de memorien en
bewijsstukken, die zij tot staving van hun regt noodig oordeelen. De
termijnen worden in dier voege bepaald, dat de noodige tijd tot
beantwoording der memorie, door de meest gereede belanghebbende
ingediend, niet ontbreke.
De onder-voorzitter kan op schriftelijke verzoek van de
belanghebbenden de bepaalde termijnen, ten behoeve van ieder hunner,
eenmaal verlengen.’
(…)
Artikel 37 regelt het vooronderzoek:
‘Na verloop der in het vorig artikel bedoelde termijnen worden al de
stukken, tot de zaak betrekkelijk, door den Raad tot onderzoek gesteld
in handen van daartoe door hem uit zijn midden, ten getale van
minstens drie, benoemde commissarissen. Deze zijn bevoegd, door
tusschenkomst van den onder-voorzitter, bij de belanghebbenden of
hunne gemagtigden zoodanige schriftelijke inlichtingen in te winnen als
het onderzoek vordert. Zij zijn, des noodig, op gelijke wijze bevoegd,
hen tot het geven van inlichtingen persoonlijk of door hunne
gemachtigden op te roepen.’
Artikel 38 regelt het verslag en de oproeping voor het uitbrengen van het
verslag:
148
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Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 2, art. 37.
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‘Na Afloop van het onderzoek wordt door den ondervoorzitter de dag
bepaald, waarop door commissarissen verslag zal worden gedaan.
Het verslag behelst een overzigt der zaak en van haren loop; het
vermeldt de wederzijdsche beweringen en overgelegde bewijsstukken.
De commissarissen onthouden zich van het uiten van een gevoelen.
De belanghebbenden, in het geschil betrokken, worden van wege
den Raad opgeroepen om op dien dag in persoon of door hunne
bijzondere gemagtigden bij het uitbrengen van het verslag tegenwoordig
te zijn, ten einde, des verkiezende, hunne belangen mondeling toe te
lichten.’
Artikel 39 bevat bepalingen over de oproeping voor de openbare vergadering
van de Raad waar de belanghebbende zijn belangen mondeling kan toelichten:
‘Op den bepaalden dag wordt door commissarissen verslag uitgebragt in
eene openbare vergadering van den Raad. Na het uitbrengen daarvan
worden de belanghebbenden of hunne gemagtigden, toegelaten tot
mondelinge toelichting hunner belangen.
De Raad beraadslaagt daarna met gesloten deuren.
Zijn advies wordt vergezeld van het ontwerp van een met redenen
omkleed, door Ons te nemen besluit tot beslissing van het geschil.’ 150
Verder is het artikel 31 over de inlichtingen relevant:
‘De hoofden der ministeriele departementen geven aan den Raad, aan
zijne afdeelingen of aan de leden, met eenig voorbereidend onderzoek
belast, de inlichtingen, die in verband met de te behandelen zaken
vereischt worden.
Zoo de Raad het dienstig acht inlichtingen in te winnen of
bezwaren te kennen van bij de zaak betrokken besturen, collegien of
personen, geschiedt dit door tusschenkomst van de hoofden der
ministeriele departementen, die de zaak aangaat.’
Artikel 40 van het wetsontwerp gaat over de gang van zaken als de beslissing
van de Koning afwijkt van het advies:
‘Indien Onze beslissing afwijkt van het advies van den Raad, wordt zij,
met redenen omkleed, in het Staatsblad geplaatst. Zij wordt te gelijk in
de Staats-courant openbaar gemaakt met het rapport van het hoofd van
het ministerieel departement, hetwelk Onze beslissing mede150

De bijvoeging van een ontwerpbesluit, dat hier voor het eerst in een wetsvoorstel wordt
genoemd, vergemakkelijkt de taak van de Regering, doet de mening van de raad beter
uitkomen dan een dik rapport. Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 3, p. 849. Er wordt niets
toegelicht over de vorm of de aard van de inhoud van het besluit.
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onderteekend heeft. Dit rapport bevat het ontwerp, bedoeld bij het
tweede lid van art. 39.’
Ten slotte bepaalt artikel 46 dat alle andere bepalingen ter regelingen van de
werkzaamheden van de Raad worden vastgesteld bij een algemene maatregel
van inwendig bestuur.
2.4.2.2.3 Feitenvaststelling: administratieve of contradictoire procedure?
De manier waarop de Afdeling de voor haar advies benodigde feiten vaststelt, is
het centrale onderwerp bij de parlementaire behandeling van de procedure van
het Kroonberoep. Van de kant van de regering wordt duidelijk gemaakt dat het
in de procedure draait om het vaststellen van de feiten, maar dat géén
contradictoire procedure is beoogd. In een dergelijke procedure staan twee
partijen tegenover elkaar maar in de voorgestelde procedure is uitdrukkelijk
geen sprake van een partijengeschil. Dit past volgens de regering niet bij de aard
van de procedure. Het gevolg is dat de belanghebbende burger weinig invloed
heeft op het proces van feitenvaststelling. De Kamerleden vragen zich af wat in
dat geval de waarborgen zijn voor een eerlijk proces.
Memorie van toelichting
In de memorie van toelichting wordt bij artikel 36 e.v. gesteld dat het advies aan
de Koning met zo veel mogelijk waarborgen omringd moet zijn, maar dat deze
waarborgen moeten beantwoorden aan het karakter der zaken waarvoor zij nodig
zijn. Dat wil zeggen dat een partijenproces, zoals gevoerd wordt in het burgerlijk
proces, niet de bedoeling is, noch het Franse administratief procesrecht als
voorbeeld dient te strekken. 151 Het proces moet eenvoudig blijven, aangezien het
om een advies gaat en gegeven ‘den aard der belangen, die bij de hier bedoelde
geschillen in het spel zijn’, is meer niet nodig. De regering stelt dat aan het
burgerlijke procesrecht wel de ‘behoedende vormen’ 152 ontleend moeten
worden, maar licht verder niet toe wat zij daaronder verstaat. Het doel van de
adviesprocedure is om de Raad zo volledig mogelijk in te lichten, om het advies
van een zo goed mogelijke feitelijke grondslag te voorzien. Dit kan eenvoudig
door de partijen voldoende gelegenheid te geven om de Raad van informatie te
voorzien. Niet het burgerlijk procesrecht of het Franse administratieve
procesrecht, maar de wet op de Hoogheemraadschappen dient als voorbeeld
voor de procedure.
‘Het doel dat men met het hier voorgestelde tracht te bereiken is het
verschaffen aan den raad van het meest mogelijke licht tot het
uitbrengen van advies benodigd, zoodat dat advies de meest deugdelijke
grondslag worde zoowel van de raad, dien de Minister, wien het
aangaat, aan den Koning zal hebben te geven, als van de beslissing door
151
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een Koning te nemen. Daartoe strekt, in navolging van de bepaling van
art. 14 der wet van October 1841 (Staatsblad no. 42), betreffende de
regtsmagt der heemraadschappen, de gelegenheid, aan de in het geschil
betrokken belanghebbenden geopend, om én bij het voorbereidend
onderzoek, én bij de beraadslaging in pleno, schriftelijk en mondeling
hunne zaak toe te lichten, nadat hun vooraf de gelegenheid is verschaft
om behoorlijk kennis te nemen van de wederzijdsche beweringen, die
bij geschriften ter kennis van den raad zijn gebragt, en van de
bewijsstukken, tot staving dier beweringen overgelegd.’ 153
In de toelichting bij artikel 36 wordt uitgelegd dat geen termijnen worden
gesteld voor de stukkenwisseling omdat ook op die manier de indruk zou
kunnen worden gewekt dat het hier gaat om een partijenproces:
‘Het heeft een punt van overweging uitgemaakt, of niet de termijnen bij
de wet moeten worden geregeld, zoodat iedere partij (om deze hier
oneigenaardige uitdrukking te bezigen) een bepaalden termijn had voor
indiening harer memorie en bewijsstukken, in dier voege, dat de
memorie van dengene, die bezwaren heeft doen gelden, die als ’t ware
de klagende partij is, binnen den vastgestelden termijn ingeleverd, ook
binnen een bepaalden termijn moest worden beantwoord door dengene,
die de bezwaren heeft te bestrijden. Zoodanige regeling is echter
afgestuit op de bedenking, dat zij regelmatig werken kan waar de zaak
door den belanghebbende bij den raad wordt aanhangig gemaakt, gelijk
dan ook bij het Fransche decreet van 22 Julij 1806 in de arrt. 4 en 6
zoodanige termijnen worden vastgesteld. Waar echter het renvooi des
Konings de zaak aanhangig maakt, 154 schijnt de loop geen andere te
kunnen zijn, dan dat de raad de wederzijds in het geschil betrokkenen
oproepe, om de belangen, die zij willen doen gelden, toe te lichten. Het
denkbeeld daarenboven van partijen, als eischer en gedaagde tegenover
elkander staande, wordt hier door den aard der zaak uitgesloten. De
vormen welk een judicieel standpunt van partijen medebrengt, zijn hier
moeijelijk toepasselijk.’ 155
De regering maakt hier duidelijk dat het niet gaat om een ‘echt’, contradictoir
proces, waarbij de overheid een van de partijen is. Dit punt blijft vervolgens
voorwerp van discussie.
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Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 3, p. 849.
Hier wordt verwezen naar art. 28: ‘In alle gevallen, waarin de Raad moet worden gehoord,
wordt de overweging bij hem aanhangig gemaakt door de hoofden der ministeriele
departementen, krachtens telkens door Ons te verlenen machtiging.’ Zie voor de werking
hiervan in praktijk par. 2.4.2.
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Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 3, p. 849.
154
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Voorlopig verslag
In het voorlopig verslag van de Commissie van Rapporteurs is de eerste reactie
op de wijzigingen ten aanzien van de ‘administratieve regtsmagt’ gemengd. 156
Wat betreft de rechtsmacht van de Raad wordt bij artikel 23 door een klein
aantal leden nog gepleit voor een onafhankelijk rechterschap, maar de overige
leden gaan uit van een voldongen feit. 157 Verder wordt de procedure door
sommigen beschouwd als een verbetering, maar in het algemeen wordt deze nog
steeds ‘zeer onvolledig’ genoemd. 158 Een punt van kritiek dat doorspeelt tot in
het debat met de Tweede Kamer, is de onduidelijkheid over de vraag welke
partijen tegenover elkaar staan. Wanneer de overheid geen partij is, tussen welke
partijen zullen dan stukken worden uitgewisseld? De vragen die worden
opgeworpen naar aanleiding van dit vraagstuk laten steeds het beeld zien van
Kamerleden die de waarborgen zoeken van een contradictoire procedure
tegenover een regering die dit juist wil vermijden en inzet op een soort
procedure van bestuurlijke herziening, waarbij de regie van de procedure zo veel
mogelijk in handen van de Raad blijft.
‘De regering zegt in hare Memorie van Toelichting, dat het denkbeeld
van partijen, als eischer en gedaagde tegenover elkander staande, hier
door den aard der zaak wordt uitgesloten. Nogtans wordt reeds dadelijk
in het eerste lid van art. 36 gewag gemaakt van eene beantwoording der
memorie, door de belanghebbenden tot staving van hun regt ingediend,
en treedt dus dat denkbeeld van strijdende partijen op den voorgrond.
Van wien zal die memorie uitgaan? In ver de meeste gevallen zal men
van doen hebben met een of meer belanghebbenden, die zich door eene
administratieve beslissing bezwaard achten en geene partij tegenover
zich hebben, tenzij men daarbij aan de autoriteit, van wie de beslissing
is uitgegaan, te denken hebbe; wat de bedoeling niet kan zijn.’ 159
Voorts is er kritiek op het feit dat in de wet geen termijnen worden bepaald en
op het feit dat de adviezen niet worden voorbereid door een vaste afdeling bij de
Raad. 160 Ook vraagt men zich af of de belanghebbenden op de hoogte zullen
worden gehouden van de stukken die na het vooronderzoek nog
binnenkomen. 161 Verder bestaat op de voorgestelde gang van zaken tijdens de
zitting kritiek. Men vraagt zich af of, nu het op grond van artikel 36 toch lijkt te
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Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 4, p. 880-890. Thorbecke zit wederom in de
commissie.
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Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 4, p. 887. De leden die voor het onafhankelijk
rechterschap zijn, wijzen erop dat het vreemd is dat de Raad de beslissingen van een
onafhankelijke rechter, Gedeputeerde Staten, zou herzien.
158
Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 4, p. 889.
159
Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 4, p. 889.
160
Dit laatste was onder andere een probleem omdat de benoeming van de commissarissen
zou plaats hebben nadat de zaak was aangebracht, Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 4,
p. 889.
161
Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 4, p. 889.
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gaan om een strijd tussen partijen, niet ook van de zijde van de administratie het
woord moet worden gevoerd, 162 en of de belanghebbenden direct na het
aanhoren van het verslag hun belangen moeten toelichten. Zo ja, zijn de
belanghebbenden daarop dan wel voldoende voorbereid? Voorts wordt het nut
van een openbare zitting betwijfeld wanneer deze niet dient om de belangen van
beide ‘partijen’ voor het voetlicht te brengen:
‘De Regering verwacht, blijkens het gezegde, in de Memorie van
Toelichting, van de openbaarheid der vergadering, waarin de
administratieve geschillen worden behandeld, en van de daardoor
veroorzaakte wrijving van denkbeelden gunstige gevolgen ook voor de
vestiging eener vaste en deugdelijke jurisprudentie in die geschillen. De
leden echter, voor wie het een bezwaar is, dat bij de procedure de zaak
alleen van de zijde der beklaagde partij wordt toegelicht en dat de
administratie daarbij niet vertegenwoordigd wordt, twijfelden zeer, of
bij zulk eene eenzijdige toelichting der zaak de openbaarheid wel zulke
goede vruchten zou dragen. Die openbaarheid levert, meenden zij, dan
alleen een waarborg voor het doen zegevieren der goede beginselen bij
regtsuitspraken op, wanneer, als in gewone burgerlijke regtsgedingen
het voor en tegen in al zijn omvang in ’t licht wordt gesteld.’ 163
Memorie van antwoord
In de memorie van antwoord verweert de regering zich tegen de kritiek met het
argument dat de procedure zich aan de ene kant in de praktijk zal moeten
vormen en dat aan de andere kant de details geregeld zullen worden in de
AMvB. 164 Wederom is de regering afhoudend wat betreft de aard van de
procedure:
‘Zij heeft getracht, in groote trekken de hoofdbestanddeelen dier
procedure in de wet te formuleren, haar hoofdkarakter in de wet te
omschrijven, wel wetende, dat het hier geldt eene procesvoering, indien
de zaak zoo mag heeten, die zich vooral ook door de praktijk moet en
zal vormen, en waarvan die bijzonderheden daarenboven, die geene
regeling bij de wet eischen, regeling zullen erlangen bij den algemeenen
maatregel van inwendig bestuur, in art. 46 bedoeld.’ 165
Volgens de memorie van antwoord komt de voorgestelde procesvoering overeen
met de aard van het onderzoek dat bij de Raad van State moet plaatshebben, en
met de waarborgen die dat onderzoek vordert. Het moet duidelijk zijn dat het
hier gaat om een procedure die erop is gericht om het bestuur van zo volledig
mogelijke informatie te voorzien. Het gaat niet om een contradictoire procedure:
162

Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 4, p. 889.
Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 4, p. 889.
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Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 5, p. 988-995.
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Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 5, p. 993.
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‘(…), de bedoeling is, voor den raad en zijne afdeeling, …, de
gelegenheid te openen, om al degenen die betrokken zijn in
administratieve geschillen, waarover de Koning uitspraak moet doen, na
ingewonnen advies van de raad, zoowel schriftelijk als mondeling, in
hunne belangen te hooren, ten einde met de meest mogelijk kennis van
zaken het advies uit te brengen. Het was de bedoeling geenszins, dat het
schriftelijk of mondeling verhoor ook zou betreffen de autoriteit, van
wie de beslissing is uitgegaan, of, gelijk in het verslag op de artt. 38 en
39 wordt gewenscht, dat ook de administratie zou worden gehoord.
Verstaat men onder den laatsten wensch, dat het uitvoerend gezag,
vertegenwoordigd door den Minister, dien de zaak aangaat, zijne stem
in het onderzoek van den raad doe hooren, daardoor zou worden
vooruitgeloopen op ’s Konings uitspraak, en wel terwijl juist de
procedure bij den raad moet dienen om tot behoorlijk oordeel over de te
nemen beslissing in staat te stellen. Nog minder valt te denken aan
toepassing van het schriftelijk of mondeling verhoor van de autoriteit,
van wie eene beslissing is uitgegaan, aan ’s Konings oordeel
onderworpen, en die dan geroepen zou worden hare uitspraak te
verdedigen. Noch het een, noch het ander ligt in de bedoeling van
art. 36.’ 166
In dit citaat wordt duidelijk wat het bezwaar is tegen een contradictoire
procedure: in een dergelijke procedure zou het bestuursorgaan dat het bestreden
besluit had genomen, één van de partijen zijn. Wanneer de autoriteit van wie de
bestreden beslissing was uitgegaan in de procedure zou worden betrokken, dan
zou de eenheid van het bestuur doorbroken kunnen worden als deze autoriteit
een andere mening over de zaak zou zijn toegedaan dan de Koning. Daarmee
zou de mogelijkheid voor de Koning om een gezaghebbend oordeel uit te
spreken komen te vervallen.
Een uitzondering op het hierboven geschetste vormt de situatie dat twee
besturen tegenover elkaar staan. In dat geval kan wel worden gesproken van een
procedure met de kenmerken van een civiel geding. Ter verduidelijking heeft de
regering in de nota van wijziging 167 een nieuwe redactie van artikel 36
voorgesteld waarin de eerdere eerste alinea wordt gesplitst om duidelijk te
maken welke partijen tegenover elkaar kunnen staan. Deze wijziging zal een
punt van discussie vormen in het Kamerdebat.
Ten slotte blijkt ook uit het antwoord op de vragen over artikel 39 nog eens hoe
de regering tegen de procedure aankijkt.
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Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 5, p. 993-994.
Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 7, p. 996.
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‘Het bezwaar tegen de verplichting om dadelijk na het aanhoren van het
verslag de zaak toe te lichten, zal blijken van minder gewigt te zijn,
wanneer men bedenkt, dat het verslag uitsluitend bestemd is om de
feitelijke elementen der zaak uit een te zetten. Behalve dat deze geacht
moeten worden aan de belanghebbenden bekend te zijn, hebben deze
daarenboven door de bepaling van het laatste lid van art. 36 de ruimst
mogelijke gelegenheid, om zich op de hoogte te stellen van al hetgeen
zijn voor de verdediging hunner belangen behoeven te weten.’ 168
Eindverslag
In het eindverslag wordt er nog eens bij de regering op aangedrongen dat de
voorbereiding en totstandkoming van het advies in handen van een afzonderlijke
afdeling voor geschillen van bestuur wordt gelegd. 169 In de nadere nota van
wijziging wordt aan dit verzoek voldaan. 170 Artikel 13 van het wetsontwerp
wordt voorzien van een ‘afdeling geschillen van bestuur’, waarvan de leden, in
tegenstelling tot de andere afdelingen, niet worden gewisseld.
2.4.2.2.4 Zelf in de zaak voorzien
De vraag of de Kroon een bestreden besluit alleen mag vernietigen, of ook een
nieuw besluit daarvoor in de plaats mag stellen, komt aan bod bij een vraag over
de interpretatie van art. 23 van het wetsontwerp, dat bepaalt dat de Raad door
Ons wordt gehoord over schorsing of vernietiging van uitspraken van
gedeputeerde staten over geschillen van bestuur of andere, waarvan beslissing
hun door bijzondere wetten is opgedragen, in combinatie met de derde alinea
van artikel 39, waarin wordt voorgeschreven dat het advies van de Afdeling
wordt vergezeld van een ontwerpbesluit. In de toelichting op het artikel staat
alleen dat de bijvoeging van een ontwerpbesluit de taak van de Regering
vergemakkelijkt. Er wordt niets toegelicht over de vorm of de aard van de
inhoud van het besluit. 171 In het voorlopig verslag wordt opgemerkt:
‘Vernietiging’ laat den twijfel bestaan, of zoo de bijzondere wet
verbetering in hooger beroep aan de vernietiging verbonden heeft, de
raad ook over de verbetering wordt gehoord. De 3de alinea van art. 39
schijnt verbetering in appèl voor alle gevallen van vernietiging in te
sluiten; maar gaat, zoo dat de bedoeling is, aan de andere zijde te ver.
Onderscheidene onzer wetten toch laten geene nieuwe uitspraak van
Koningswege over de zaak zelve toe.’ 172
In het antwoord van de regering wordt bevestigd dat de Koning in het
wetsontwerp geen algemene bevoegdheid krijgt toegekend om zijn eigen
168

Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 5, p. 994.
Kamerstukken II 1860/61, XI, 4, p. 104.
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Kamerstukken II 1861/62, XI, 6, p. 145-146.
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Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 3, p. 849.
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Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 4, p. 887.
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uitspraak in de plaats van die van het bestuur te stellen. De bevoegdheid daartoe
hangt dus daarvan af, of in de bijzondere wet, waarin beroep op een besluit bij
GS is opgedragen, aan de Koning ook de bevoegdheid is toegekend om een
nieuw besluit te nemen:
‘Al dadelijk kan zij niet toegeven, dat de 3de alinea van art 39
verbetering in appèl voor alle gevallen van vernietiging zou insluiten.
Indien toch de wet slechts vernietiging eener gegeven beslissing wil en
geene nieuwe uitspraak van ‘s Konings wege toelaat, zal het besluit, in
het 3de lid van art. 39 bedoeld, slechts kunnen leiden tot de beslissing
of het besluit, waartegen men opgekomen is, al dan niet vernietigd zal
worden. Van verbetering der uitspraak kan in zoodanig geval geen
sprake zijn.’ 173
Het is op dat moment dus nog niet vanzelfsprekend dat het Kroonberoep de
bevoegdheid inhoudt om zelf in de zaak te voorzien. 174 Waar bij het beroep op
GS tegen beslissingen van lagere organen, de rechtsmacht van GS als onderdeel
van de bestuurstaak werd beschouwd, was het zelf voorzien daarvan een
vanzelfsprekend onderdeel. Dat de relatie tussen de Kroon en GS een andere
was, komt hier tot uitdrukking in de formele opstelling van de Kamer ten
aanzien van het zelf voorzien.

2.4.3 Het debat in de Tweede Kamer
2.4.3.1 De algemene beraadslagingen 175
De algemene beraadslagingen gaan voornamelijk over het geheel van
bevoegdheden dat de wet aan de Raad toekent en het feit dat vanuit de
grondwetswijziging van 1848 een verkleining van de Raad en zijn
bevoegdheden voor de hand had gelegen in plaats van een uitbreiding. 176 De
kwestie van de administratieve rechtspraak zou nog minder aandacht hebben
gekregen als de regering niet op de valreep alsnog de beoordeling van
administratieve geschillen niet aan de gehele Raad maar aan een afdeling ervan
had overgelaten. 177 Er ontstaat daardoor discussie over de vraag of deze
wijziging het zelfstandig rechterschap van de Raad dichterbij brengt of niet. Bij
de beraadslaging over artikel 23, het artikel dat bepaalt dat een afdeling van de
Raad wordt gehoord over geschillen van bestuur, komen een aantal sprekers aan
het woord die pleiten voor een echt onafhankelijk rechterlijke college. 178 Het is
173

Kamerstukken II 1860/61, LXXXI, 5, p. 993.
Het vraagstuk speelde destijds vooral bij de discussies over de omvang van het
vernietigingsberoep van de Koning. Zie Coninck Liefsting 1860 en 1865.
175
Handelingen II 1861/62, p. 48-56.
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Zie par. 2.3.3.
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Kamerstukken II 1861/62, XI, 6 en 7.
178
Handelingen II 1861/62, p. 102-104.
174
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bij deze beraadslagingen dat Thorbecke het bekende citaat geeft waarin hij stelt
dat door de voorgestelde procedure een grotere waarborg wordt gegeven dan
door een onafhankelijke rechter. 179
2.4.3.2 Artikel 36: Oproeping en stukkenwisseling 180
In het debat over dit artikel komt ten eerste de oproeping aan de orde. Het
Kamerlid Van Eck vindt het geen goed idee dat de belanghebbenden door de
vicepresident worden opgeroepen, omdat hij mensen kan vergeten. De minister
antwoordt dat de bezwaren van Van Eck daarin gelegen zijn dat hij in een ander
stelsel denkt, een stelsel van rechtstreeks beroep dat past bij een zelfstandig
rechterschap. De minister erkent dat dit meer waarborg zou geven, maar het past
nu eenmaal niet in het stelsel dat aan de orde is. Van Eck ontkent dat zijn
opmerkingen zijn ingegeven door een wens om onafhankelijk rechterschap,
maar:
‘er moet een uitspraak geschieden, en deze moet zoodanig zijn, dat zij
met de waarheid overeenkomstig kan zijn. De Koning moet behoorlijk
worden ingelicht (…), opdat de uitspraak des Konings overeenkomstig
het begrip van regt kunne zijn; en dat kan niet, wanneer de

179

Handelingen II 1861/62, p. 104: ‘(…) dat de waarborgen die wij ten gevolge van deze
regeling zullen hebben, grooter zijn dan die welke eenig souverein regterschap van den Raad
van State ons zou kunnen schenken. Wat zullen wij nu hebben? Wij zullen hebben
regterlijke instructie, publiek débat, gemotiveerd vonnis of arrest, en daarnevens of
daarenboven zullen wij hebben de ministeriele verantwoordelijkheid’ (…).
180
Bij de opening van de beraadslaging luidt het artikel:
‘In geval van voorziening, bij Ons gevraagd in geschillen van bestuur of andere, worden zij,
die haar vragen, of anderen, die bij de door Ons te nemen beslissing belang hebben, van
wege den vice-president opgeroepen, om binnen door hem te bepalen termijnen ter
secretarie in te dienen de memorien en bewijsstukken die zij tot staving hunner bezwaren
nodig oordelen.
(…)
In geval van ter Onzer beslissing staande geschillen tusschen besturen of magten, geschiedt
gelijke oproeping van de wederzijdsche belanghebbenden en worden termijnen, bij het
eerste lid bedoeld, in dier voege bepaald, dat de noodige tijd tot beantwoording der memorie
door de meest gereede belanghebbenden ingediend, niet ontbreke.
De vice-president kan op schriftelijk verzoek van de opgeroepenen de bepaalde termijnen
verlengen, soo dikwerf het belang der zaak het vordert.
De memorien moeten door de belanghebbenden of door bijzondere gemagtigden
onderteekend zijn.
Alle schrifturen en bewijsstukken, zoowel van Onzentwege als van wege de belanghebbenden
ingediend, worden ter secretarie neergelegd.
Door de belanghebbenden of hunne gemachtigden kan daaarvan inzage en, te hunnen koste,
volgens een door Ons vast te stellen tarief, afschrift worden genomen.’
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belanghebbenden niet altijd worden opgeroepen. Er is geen regt
mogelijk tenzij iedere der partijen zij gehoord.’ 181
Het belangrijkste onderdeel van het debat gaat over de vraag in welke gevallen
er sprake is van een contradictoire procedure en daarmee de noodzaak om aan
belanghebbenden het recht toe te kennen om binnen een bepaalde termijn te
reageren op de stukken van de tegenpartij. In het voorlopig verslag waren
vragen gesteld welke partijen in deze procedure tegenover elkaar staan en of er
nu wel of geen sprake is van een contradictoir debat. Naar aanleiding van deze
opmerkingen had de regering in een nota van wijziging in het eerste lid van
artikel 36 een onderscheid gemaakt tussen het geval waarin burgers om een
voorziening vroegen en het geval waarin besturen tegenover elkaar stonden. 182
Alleen in het laatste geval was volgens de regering sprake van een contradictoire
procedure, dus alleen in dat geval was voorzien in een termijn waarbinnen een
‘memorie van beantwoording’ ingediend kon worden.
De Kamer was het daar niet mee eens. In het debat wordt opgemerkt dat
ook wanneer burgers om een voorziening vroegen, een termijn voor het indienen
van een verweerschrift niet mag ontbreken. 183 De minister antwoordt hierop dat
alleen in het geval dat besturen tegenover elkaar staan, sprake is van een
contradictoir debat en dat daarom daar termijnen moeten worden gegeven om te
reageren. Wanneer burgers beroep instellen, gaat het om belanghebbenden die
geen wederpartij tegenover zich hebben. Het verzoek van de Kamer acht de
minister niet mogelijk en ook niet wenselijk, omdat daarmee het geding trekken
van het burgerlijk procesrecht zou krijgen. 184 Uiteindelijk, nadat ook Thorbecke,
als Kamerlid, heeft betoogd dat er sprake kan zijn van een contradictoir debat
tussen appellerende burgers onderling, geeft de minister toe, waarmee het nut
van de splitsing komt te vervallen. 185 Een amendement om het artikel weer te
vereenvoudigen wordt aangenomen, zodat het uiteindelijk weinig afwijkt van
het oorspronkelijke wetsontwerp. Er worden geen termijnen in het artikel
opgenomen, maar de vicepresident dient ervoor te zorgen dat het partijen niet
aan tijd ontbreekt om op elkaars stukken te reageren. 186
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Handelingen II 1861/62, p. 118. In de op grond van art. 46 WRvSt tot stand gekomen
AMvB, art. 47 lid 2, wordt uiteindelijk geregeld dat onbekende belanghebbenden kunnen
worden opgeroepen via een aankondiging in de Staatscourant.
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Kamerstukken II 1861/62, XI, 6, p. 145-146.
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Handelingen II 1861/62, p. 119.
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Handelingen II 1861/62, redevoering XII van p. 119, op p. 124/4.
185
Dit na een uitgebreid betoog van minister Godefroi over de soorten belanghebbenden die
zich bij de Raad kunnen melden, Handelingen II 1861/62, p. 136/1.
186
‘Wanneer geschillen van bestuur of andere aan Onze beslissing worden onderworpen,
worden de belanghebbenden opgeroepen om de memorien en bewijsstukken, die zij tot
staving hunner bezwaren of beweringen noodig achten, in te dienen binnen eenen door den
vice-president in dier voege te bepalen termijn, dat hun de daartoe noodige tijd niet
ontbreke.’
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2.4.3.3 Artikel 37: Het vooronderzoek 187
Het Kamerlid Van Eck stelt naar aanleiding van dit artikel een aantal vragen
over het bewijsrecht. Hij vindt o.a. dat de leden die over de bewijsmiddelen
beslissen, ook degenen moeten zijn die beslissen over de zaak zelf, en hij wijst
op de problemen bij de afwezigheid van een contradictoire procedure en
bewijsrecht:
‘En nu meen ik ten slotte dat, omdat het inwinnen van die inlichtingen
niet is contradictoir, het moeijelijk zal zijn om tegenbewijs te leveren.
Het vragen om inlichtingen gaat geheel en al buiten de partijen om. De
partij weet niet welke inlichtingen door de wederpartij zijn gegeven, of
door de afdeeling op andere wijze zijn ingewonnen, en zal dus niet in
staat zijn om tegen het licht dat van buiten haar om geleverd wordt,
tegenbewijs te leveren.’ 188
De minister wijst de problemen van de hand. Uit zijn antwoord wordt duidelijk
dat het in deze procedure voor de Afdeling niet de bedoeling is om regels van
het bewijsrecht te introduceren zoals in het civiele procesrecht. Hij geeft daarbij
nog eens een samenvatting van de administratieve procedure zoals hij die voor
ogen heeft:
‘Er is geene sprake van beslissing over de bewijsmiddelen; er is sprake
van een onderzoek, dat aan het uitbrengen van advies voorafgaat; het
geldt hier niet een interlocutoir vonnis. (…)
De belanghebbenden dragen bij hunne memorien de zaak voor; de
afdeling onderzoekt de zaak, naar aanleiding van die memorien en toetst
die aan de ingediende bewijsstukken. Is het noodig nadere inlichtingen,
hetzij bij de belanghebbenden, hetzij elders in te winnen, de afdeling
wint die in. Op deze wijze worden alle elementen, die noodig zijn om
een oordeel over de zaak te vellen, verzameld, en daarna nog aan de
belanghebbenden de gelegenheid gegeven om hunne belangen
mondeling in eene openbare vergadering toe te lichten. Ziedaar de mijns
inziens zeer regelmatige loop der zaak.’ 189

187

Art. 37 luidt bij de aanvang van de beraadslaging:
‘Na verloop der in het vorig artikel bedoelde termijnen worden al de stukken, tot de zaak
betrekkelijk, tot onderzoek gesteld in handen van de afdeeling, welker zamenstelling is
geregeld in het 2de lid van art. 13 [d.i. de Afdeling geschillen, KdJ].
Deze is bevoegd bij de belanghebbenden of hunne gemagtigden de inlichtingen in te
winnen, die het onderzoek vordert.
Het eerste lid van art. 31 is hier van toepassing.’
Het eerst lid van art. 31 luidde: ‘De hoofden der ministeriële departementen geven aan den
Raad, aan zijne afdeelingen of aan de leden, met eenig voorbereidend onderzoek belast, de
inlichtingen, die in verband met de te behandelen zaken vereischt worden.’
188
Handelingen II 1861/62, p. 128.
189
Handelingen II 1861/62, p. 128 jo. 136-2.

58

2.4 De wet op de Raad van State van 1861

2.4.3.4 Artikel 38: De openbare zitting 190
Van Eck wijst wederom op een aspect van de voorgestelde procedure waarbij
belanghebbenden minder rechten lijken te hebben dan bij de civiele procedure.
Belanghebbenden moeten volgens artikel 38 onmiddellijk na het aanhoren van
het verslag op de zitting hun toelichting geven, terwijl ze dan pas voor het eerst
horen welke bewijzen door de Afdeling zijn ingezameld. Hij stelt dat daarmee
het recht van toelichting te zeer is beperkt. 191 De minister antwoordt dat
belanghebbenden, wanneer zij dat verlangen, vanzelfsprekend uitstel kunnen
krijgen om nader kennis te nemen van de stukken. Hij vindt dit echter een punt
van orde zodat het niet in de wet hoeft te worden opgenomen. 192

2.4.3.5 Artikel 39 nieuw: Alleen advocaten en procureurs als gemachtigden
Allereerst wordt een voorstel voor een nieuw artikel 39 van Heemskerk
besproken. Hij stelt voor dat alleen advocaten en procureurs worden toegelaten
als gemachtigden. 193 Van Lynden is tegenstander van het voorstel. Als de
wijziging zou worden aangenomen zou het contradictoir debat de vorm krijgen
van een burgerlijk regtsgeding:
‘Spoed en onkostbaarheid, die twee voorname vereischten van elke
regtsbedeeling, zullen, dunkt mij door het voorstel ook niet worden
bereikt; men zal den omslag, den tragen gang en de kostbaarheid van
onze burgerlijke regtspleging hier overbrengen; (…).’ 194
De minister antwoordt in dezelfde trant: burgerlijke rechtsvordering moet
worden voorkomen, het moet zo eenvoudig mogelijk blijven:
‘Ik ben overtuigd – en in dit opzigt ben ik het volkomen eens met den
geachten spreker uit Nijmegen – dat, als het amendement wordt
aangenomen, wij de behandeling van administratieve regtszaken
langzamerhand zullen zien brengen op den voet van de burgerlijke
proces-orde, met de omslagtigheid, kostbaarheid en langdurigheid
190

Dit nieuwe artikel is een combinatie van artikel 38 in het wetsontwerp en een gedeelte van
artikel 39. Het luidt bij de aanvang van de beraadslaging:
‘In eene openbare vergadering der afdeeling wordt verslag uitgebragt, behelzende een
overzigt van de zaak en van haren loop, en vermeldende de gevoerde beweringen en
overgelegde bewijsstukken. Het verslag onthoudt zich van het uiten van een gevoelen.
De belanghebbenden worden opgeroepen om in die vergadering te verschijnen en na het
uitbrengen van het verslag toegelaten, om persoonlijk of door hunne gemagtigden hunne
belangen toe te lichten.’
191
Handelingen II 1861/62, p. 129.
192
Handelingen II 1861/62, p. 129 jo. 136-3.
193
‘Als gemagtigden worden alleen advocaten, bij een der regtscollegien ingeschreven, en
gegradueerde procureurs toegelaten. (…)’, Handelingen II 1861/62, p. 130.
194
Handelingen II 1861/62, p. 131.
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daaraan eigen. Dit kwaad moeten wij voorkomen: wij moeten zorgen
dat de behandeling zoo eenvoudig mogelijk blijve; daarom moet ook
geene wijziging worden aangenomen die aan de behandeling geeft het
karakter van een burgerlijk proces.’ 195
Heemskerk is het er niet mee eens. Hij voorspelt dat in de toekomst:
‘het proces van den Raad van State zal komen met meer misbruiken dan
men zich voorstelt. Men zal niet ontgaan, dat eene procedure, met
omslagtige délais en allerlei moeielijkheden gepaard, voor de afdeeling
du contentieux zal worden gevoerd; want dat ligt in den aard van het
onderwerp en zal een gevolg zijn van de passien en verlangens, die bij
de belanghebbenden in zoodanige zaken worden opgewekt, en van de
kunsten hunner gemagtigden.’ 196
Heemskerk overtuigt de Kamer echter niet en zijn amendement wordt
verworpen. Het door de regeling voorgestelde artikel 39 wordt met minimale
discussie en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 197

2.4.4 Het debat in de Eerste Kamer
De behandeling voor de Eerste Kamer voegt weinig toe aan hetgeen is
behandeld in de Tweede Kamer. Op een voorstel om de hele procedure
schriftelijk te laten plaatsvinden wordt in de memorie van antwoord gezegd dat
‘de gelegenheid tot mondelinge toelichting in eene openbare vergadering te zeer
een hoofdbestanddeel [is] van de waarborgen waarmede de behandeling der
contentieuse zaken bij dit wetsontwerp omringd wordt, dan dat er aan gedacht
zou kunnen worden haar door schriftelijke en geheime procesvoering te
vervangen’. 198 In de algemene beraadslagingen spelen de kosten van de Raad
een grote rol.
2.4.5 De algemene maatregel van bestuur
Binnen een jaar na de totstandkoming van de wet op de Raad van State kwam de
in artikel 46 van de wet genoemde algemene maatregel van inwendig bestuur tot
stand. 199 De artikelen 47-54 daarvan dienden uitvoering te geven aan de in
artikel 36 tot en met 39 geregelde procedure. Degene die in deze regeling de
195

Handelingen II 1861/62, p. 131 jo. 136-3/136-4.
Handelingen II 1861/62, p. 131.
197
Bij de aanvang van de beraadslaging luidde dit artikel:
‘De afdeeling beraadslaagt daarna met gesloten deuren.
Zij draagt Ons de uitspraak over het geschil voor bij een schriftelijk advies, vergezeld van
het ontwerp van een met redenen omkleed door Ons te nemen besluit.
(…)’
198
Handelingen I 1861/62, p. 41.
199
KB van 4 sept 1862, Stb. 1862, 174.
196
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door de regering ‘beloofde’ procedurele waarborgen zoekt, komt bedrogen uit.
De artikelen zijn nauwelijks meer dan herhaling van de artikelen in de wet. In de
toelichting bij de regeling wordt wel gesproken van ‘eenige meerdere
voorschriften…, dat de belanghebbenden in de gelegenheid zullen worden
gesteld voor hunne belangen te waken’. 200 Gedoeld wordt op de oproeping in de
Staatscourant van belanghebbenden. De toelichting vermeldt verder: ‘Al wat
voorts de behandeling der zaak het karakter zou kunnen geven van de
behandeling van een regtsgeding tusschen partijen, is bij het ontwerp streng
geweerd.’ In de discussies over de regeling wordt hier verder ook nauwelijks op
teruggekomen. 201
Alleen artikel 52, waarin aan de voorzitter en de leden de bevoegdheid
wordt toegekend om inlichtingen te vragen aan belanghebbenden, nadat dezen
het woord hebben gevoerd, kan worden gezien als een toevoeging aan de wet.
Hoewel op basis van de wet niet is uitgesloten dat deze bevoegdheid al bestond,
maakt dit artikel duidelijk dat het onderzoek in de openbare vergadering kan
worden voortgezet. Daarmee wordt een belangrijk kenmerk van de
bestuursrechtelijke procedure, het onderzoek ter zitting, benadrukt.

2.4.6 Samenvatting en bevindingen
In 1861 komt de eerste wet op de Raad van State tot stand. Daarin wordt de
Afdeling voor de geschillen van bestuur belast met het onderzoek bij geschillen
die ter beslissing aan de Kroon zijn onderworpen. Ten behoeve van dit
onderzoek en de totstandkoming van het advies worden in de wet een aantal
bepalingen opgenomen. Er wordt geregeld dat belanghebbenden binnen een
door de vicepresident te bepalen termijn de op de zaak betrekking hebbende
stukken kunnen indienen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het de bedoeling is
dat partijen die termijn ook gebruiken om op elkaars stukken te reageren. Na
afloop van deze termijn kan de Afdeling inlichtingen inwinnen bij
belanghebbenden en, met tussenkomst van de betrokken ministers, van de
betrokken bestuursorganen. Verslag van dit onderzoek wordt gedaan in een
openbare vergadering, waarin belanghebbenden of hun gemachtigden hun zaak
kunnen toelichten. Daarna beraadslaagt de Afdeling en draagt aan de Koning in
een schriftelijk advies de uitspraak in het geschil voor, vergezeld van een met
redenen omkleed ontwerpbesluit.

200

Verzameling van stukken betreffende de uitvoering der wet van 21 december 1861
(staatsblad no. 129) regelende de zamenstelling en de bevoegdheid van den Raad van State.
’s-Gravenhage, 1963, p. 11.
201
Alleen door Mackay, vicepresident van de Raad van State, in zijn nota n.a.v. het ontwerp,
die in het kader van de discussie over de oproeping van de belanghebbenden stelt: ‘De wet,
het zij nogmaals gezegd, wil geen judicieel proces, maar licht van alle zijden tot het geven
van een degelijk advies.’ Verzameling van stukken betreffende de uitvoering der wet van
21 december 1861 (staatsblad no. 129) regelende de zamenstelling en de bevoegdheid van
den Raad van State. ’s-Gravenhage, 1863, p. 101.
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De wet op de Raad van State bevat dus een klein aantal bepalingen ten behoeve
van het vergaren van de feiten, benodigd voor de beslissing van het geschil. Uit
de parlementaire geschiedenis blijkt dat er verschil van mening bestaat over de
aard van de procedure waarmee de feitenvaststelling dient plaats te vinden.
Aan de ene kant zijn er degenen, waaronder de regering, die van mening
zijn dat het bestuur wel zo volledig mogelijk van informatie moet worden
voorzien, maar dat dit dient te gebeuren in een procedure waarbij de regie in
feite geheel bij het bestuur ligt en er dus zo min mogelijk wettelijk geregelde
processuele rechten voor belanghebbenden dienen te komen. Zo wordt
vermeden dat de schijn wordt gewekt dat de overheid partij is in het geschil. In
het Kroonberoep bekijkt de Koning of een beslissing in strijd is met de wet of
het algemeen belang. Er is geen sprake van een onafhankelijke bestuursrechter,
dus er moet ook geen procedure komen waarmee de schijn wordt gewekt alsof
er twee strijdende partijen tegenover elkaar staan. Er is dus een groot
vertrouwen van de regering dat de Afdeling ‘de’ waarheid zal achterhalen. In dat
licht zijn regels van bewijsrecht ook niet nodig. Wat opvalt in de passages
waarin de regering dit standpunt verwoordt, is dat er geen sprake is van enige
relativering, omdat de feiten die via het bestuur worden verkregen gekleurd
zouden kunnen zijn door het perspectief van het bestuur.
Aan de andere kant zijn er degenen die menen dat, nu er toch geen sprake is
van de waarborgen van een onafhankelijke administratieve rechter, deze
waarborgen moeten worden verkregen door een goed geregelde contradictoire
procedure met voldoende processuele rechten voor de procederende burger. Het
gaat dan om voldoende waarborgen voor hoor en wederhoor en regels van
bewijsrecht. Doordat er geen sprake is van een duidelijk geregelde
contradictoire procedure, onder andere omdat de burger geen duidelijke
wederpartij heeft in het geschil, heeft de burger te weinig invloed op de
feitenvaststelling. Er is geen garantie dat de burger heeft kunnen reageren op
alle feiten waarop de Afdeling haar advies baseert. Een uitdrukkelijker
geregelde contradictoire procedure en regels van materieel bewijsrecht zouden
aan een eerlijke proces kunnen bijdragen.
Uiteindelijk trekt de regering aan het langste eind. In het parlementaire
debat wordt door de minister mondeling toegegeven dat de gegeven procedure
meer ruimte biedt dan op het eerste gezicht lijkt, maar uiteindelijk blijft het bij
een zeer summiere procedure. Een van de redenen is dat iedereen het erover
eens is dat de procedure eenvoudig, snel en goedkoop moet zijn en de
voorgestelde procedure voldoet daar in ieder geval aan.
De bevoegdheid voor de Kroon om na vernietiging zelf een eigen besluit
daarvoor in de plaats te stellen komt zijdelings aan de orde. Deze bevoegdheid is
er wanneer deze bevoegdheid in bijzondere wetten ook was gegeven aan
gedeputeerde staten bij het beroep in eerste instantie.
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2.5 Toepassing van de wet op de Raad van State: Scholtens
2.5.1 Inleiding
In de literatuur vindt men opmerkingen waaruit tevredenheid blijkt met het
Kroonberoep. 202 De procedure stak in gunstige zin af bij andere vormen van
administratief beroep. Al vrij snel na de invoering van het Kroonberoep wordt
ook kritiek geleverd op de summiere procedure en de toepassing daarvan in
praktijk. 203 Doordat er wettelijk zo weinig was geregeld, bestond op een aantal
punten twijfel over de bevoegdheid van de Afdeling en werd er op sommige
aspecten invulling aan de regeling gegeven die niet door de wetgever was
beoogd.
Hieronder volgt met betrekking tot een aantal aspecten verslag van de
toepassing van de wettelijke regeling en de bezwaren daartegen. De informatie
is voornamelijk gebaseerd op de uitgebreide studie van bijna een halve eeuw
jurisprudentie van de Kroon van Scholtens uit 1913. De latere kritiek op de
praktijk van het Kroonberoep van o.a. de Commissie-Koolen en de CommissieDe Monchy, sluit aan bij zijn bevindingen. Daarnaar wordt verwezen in de
voetnoten. Deze latere literatuur zal ook worden behandeld in Hoofdstuk 5, in de
aanloop naar de eerste echte wijziging van de procedure voor de Afdeling
geschillen na ruim honderd jaar, in de Wet op de Raad van State van 1962. Deze
paragraaf is geen volledige weergave van de toepassing van de wet, maar is
bedoeld als brug tussen de totstandkomingsgeschiedenis van de wet op de Raad
van State uit 1861 en die van de Wet op de Raad van State 1962. Er zal daarom
ook alleen worden ingegaan op de aspecten van de procedure die relevant zijn
voor dit boek.
2.5.2 Feitenvaststelling
De meeste kritiek op de procedure bij de Afdeling geschillen had betrekking op
de manier waarop de feitenvaststelling plaatsvond. De Afdeling vervulde in
vergelijking met de burgerlijke rechter een actieve rol bij het instrueren van de
zaak. 204 Scholtens beschrijft hoe het instruerend lid van de Afdeling niet
gebonden was aan verzoeken van belanghebbenden of van partijen. Hij
beoordeelde zelf óf en wát nodig was, vroeg de nodige stukken op om te
beoordelen of de appellant ontvankelijk was, informeerde of bepaalde essentiële
202

Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, p. 5;
De Jonge 1890; Buijs 1891, p. 81-82; Van der Meulen 1898, p. 21; Scholten 1949, p. 58-59;
Kranenburg/Vegting 1951, p. 231 e.v.; Van Poelje, Cerutti & Donner 1962, p. 349. Lagere
bestuursorganen waren minder enthousiast over het Kroonberoep, zie Streng 1966. Het feit
dat de Kroon contrair kon gaan, werd wel als een principieel probleem gezien, ook al was
hiervan feitelijk niet vaak sprake, Van Poelje, Cerutti & Donner 1962, p. 349.
203
Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, p. 10;
Rapport Koolen e.a. 1932/ Commissie inzake verhoogde rechtsbescherming tegenover de
overheid, p. 36, 37, p. 42.
204
Scholtens 1913, p. 53.
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formaliteiten wel waren nagekomen en vergaarde de verdere inlichtingen die hij
ter beoordeling van de zaak nodig achtte, zij het dan dat dat laatste in praktijk
weinig voorkwam. 205 Scholtens stelt dat voor het uitvoeren van deze taak de
Afdeling echter te weinig bevoegdheden waren gegeven. 206 Deze kritiek op de
feitenvaststelling bij de Afdeling is bijna een eeuw lang te beluisteren en richt
zich met name op een viertal punten.
Het eerste kritiekpunt was dat in de praktijk feitelijk het vooronderzoek
werd verricht door de betrokken bestuursorganen. De kritiek daarop kwam al
vroeg tot stand en had te maken met de toegang tot de procedure. Het beroep
diende aanhangig gemaakt te worden door het hoofd van het betreffende
ministerie, na een door de Kroon verleende machtiging. 207 In de wet was echter
niet vermeld wanneer deze aanhangigmaking diende plaats te vinden. 208 In
plaats van onmiddellijke aanhangigmaking ontstond een praktijk waarbij niet
slechts bestaande ambtelijke stukken werden verzameld en overgelegd, maar
ook door de minister een soort vóór-instructie werd vervaardigd, omdat de
betrokken bestuursorganen in staat werden gesteld alvast hun mening over de
zaak te geven. 209 Scholtens merkte op dat hierdoor het gevaar bestond dat de
Afdeling ‘een min of meer tendentieus dossier zal worden overgelegd’. 210
Verder is er sprake van tijdsverlies, ‘gedurende welke de requestrant volstrekt
niet kan nagaan, wat er met zijn adres gebeurt en óf er iets mee gebeurt’. 211
Het tweede kritiekpunt betrof de beperkte bevoegdheden van de Afdeling
tot instructie van de zaak vóórdat deze ter zitting kwam. Deze bevoegdheid was
beperkt tot het inwinnen van informatie bij belanghebbenden en tot het vragen
van inlichtingen aan de hoofden van de ministeriële departementen. 212 De
Afdeling was niet bevoegd om zelf inlichtingen in te winnen bij het bestuur,
noch om getuigen op te roepen of deskundigen in te schakelen. 213 In praktijk
bleek overigens dat nadere instructie vanwege de Afdeling vóór de mondelinge
behandeling zeer weinig voorkwam. 214
Ten derde had de Afdeling beperkte bevoegdheden ter zitting. De zitting
ving aan met het voorlezen van het verslag van de zaak door de rapporteur. 215
205

Scholtens 1913, p. 53 e.v.
Scholtens 1913, p. 54.
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Art. 28 WRvSt. In de MvT bij het artikel staat dat dit een waarborg is om ervoor te zorgen
dat de Raad ook inderdaad wordt gehoord wanneer dat nodig is.
208
Scholtens 1913, p. 41.
209
Scholtens 1913, p. 41-44.
210
Scholtens 1913, p. 45.
211
Scholtens 1913, p. 44. Zie voor dezelfde kritiek Punt 1974, p. 25.
212
Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, p. 10;
Scholtens 1913, p. 54.
213
Deskundigen konden wel worden opgeroepen via de omweg van art. 5 WRvSt, maar deze
mogelijkheid werd in de praktijk te omslachtig gevonden.
214
Scholtens 1913, p. 53.
215
Scholtens 1913, p. 63. In de loop der tijd werden de verslagen beknopter, volgens
Scholtens vermoedelijk vanwege de toename van het aantal zaken. Op den duur werd er
niets meer voorgelezen.
206
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Volgens Scholtens bleef het wat de medewerking van partijen aanging daarbij,
aangezien in verreweg de meeste gevallen partijen niet ter zitting verschenen.
Hij stelt dat dit in de regel het geval zal zijn geweest omdat partijen niet het
gevoel hadden na de schriftelijke ronde veel aan hun zaak toe te kunnen
voegen. 216 Als partijen wel verschenen, dan bleek er veel te kunnen en te
gebeuren. Belanghebbenden brachten getuigen of deskundigen mee die daar het
woord konden voeren. Scholtens merkt op dat partijen in zoverre meer macht
hadden dan de Afdeling zelf, die geen persoonlijke verschijning kan bevelen,
noch getuigen of deskundigen kan verplichten ter zitting te verschijnen. 217 Wel
kon de Afdeling, nadat de belanghebbenden het woord hadden gevoerd, aan hen
of hun gemachtigden inlichtingen vragen. Scholtens veronderstelt dat deze
bevoegdheid óók kan worden uitgeoefend tegenover meegebrachte getuigen en
deskundigen. Hij vermeldt ook dat het begrip ‘inlichtingen’ zéér ruim werd
opgevat, en dat hier ook een bespreking omtrent schikkingen onder kon vallen.
‘In het algemeen zal men kunnen zeggen, dat de afdeeling van deze
bevoegdheid gebruik maakt en màg maken, om al die mededeelingen over de
zaak te krijgen welke tot een richtig advies en voor het verkrijgen, binnen de
grenzen der wet, van een practische oplossing noodig zijn.’ 218
Een laatste kritiekpunt vormde de gang van zaken wanneer ter zitting of
daarna bleek dat nog nader onderzoek gedaan moest worden. Hieromtrent was
niets geregeld in de wet. Scholtens laat zien dat in de praktijk de openbare
zitting kon worden geschorst zodat, achter gesloten deuren, kon worden beslist
of het vooronderzoek heropend moest worden. 219 Hij vermeldt echter ook dat in
de praktijk ‘meer dan eens wordt toegelaten, en zelfs aangespoord tot, de
overlegging van nieuwe stukken na de zitting, onverschillig of de tegenpartij al
dan niet aanwezig was’. 220 Volgens hem is dat niet in overeenstemming met de
bedoeling van de wetgever van 1861. 221 Deze klacht, dat er ná de zitting nog
nadere informatie werd ingewonnen, waarvan partijen geen inzage kregen, en
waardoor schending plaatsvond van het beginsel van hoor en wederhoor,
vormde een van de meest gehoorde en meest serieuze klachten tegen de
procedure bij de Raad van State. 222 Het probleem gold a fortiori wanneer het
ging om later door de Kroon ingewonnen informatie, die ten grondslag werd
gelegd aan een contraire beslissing. 223
216

Maar, stelt hij, ‘ook blijkt meerdere malen dat de omslag en de kosten van de reis een
beletsel zijn. (…) Ligt hierin geen vingerwijzing, dat het bij een regeling van het
publiekrechtelijke proces vóór alles zaak is, de kosten zoo weinig mogelijk op te
schroeven?’ Scholtens 1913, p. 63.
217
Scholtens 1913, p. 65.
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Scholtens 1913, p. 65-66.
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Scholtens 1913, p. 66-67.
220
Scholtens 1913, p. 67.
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Scholtens 1913, p. 67.
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Van Poelje, Cerutti & Donner 1962, p. 349-350, p. 358. Hij verwijst als ‘sprekend
voorbeeld’ naar het KB van 1 mei 1924, Stb. 221, en naar de voorgestelde wijzigingen door
de Commissie-De Monchy en de Commisie-Koolen.
223
Vegting 1957, p. 432-433. Zie ook par. 5.2.3.
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2.5.3 Ambtshalve bepaling van de omvang van het geding
In de wet noch de AMvB is sprake van een bepaling ten aanzien van de
bevoegdheid van de Afdeling om de omvang van het geding te bepalen noch de
reikwijdte van de bevoegdheid om ambtshalve te toetsen. 224 Scholtens gaat
uitgebreid in op de bevoegdheid van de Kroon om ambtshalve buiten de omvang
van het geding te treden. Hij stelt dat de Kroon dient te beslissen over het
onderwerp dat het beroepschrift 225 aan haar uitspraak heeft onderworpen. 226 ‘De
rechter is niet gebonden aan de aangevoerde motieven of de gestelde conclusies,
maar wél aan het onderwerp, door partijen aan zijn oordeel onderworpen.
Daarbuiten mag niet worden getreden.’ 227 Wat hij bedoelt met ‘onderwerp’
maakt Scholtens duidelijk aan de hand van een aantal voorbeelden. Het lijkt in
eerste instantie te gaan om wat wij nu zouden zien als het gehele bestreden
besluit:
‘Indien aan Gedeputeerde Staten is onderworpen een geschil over de
vraag, wie beheerder van een weg is, mogen zij niet tevens beslissen
over de vraag, op wiens naam de eigendom en de onderhoudsplicht op
den legger moet worden gesteld.’ 228
Een tweede voorbeeld:
‘De Raad van eene gemeente heeft een onderwijzeres in handwerken als
zoodanig ontslagen doch haar tevens tijdelijk als helpster aangesteld.
Wanneer nu tegen het besluit van Gedeputeerden tot goedkeuring van
het ontslag bij de Kroon wordt geappelleerd, moet bij dat beroep de
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In regelingen waarin administratief beroep werd opengesteld werd, in tegenstelling tot
regelingen betreffende beroep op de rechter, de bevoegdheid van het beroepsorgaan niet
omschreven. Impliciet werd verondersteld dat het orgaan dezelfde bevoegdheid bezat als het
orgaan dat het primaire besluit nam: Stellinga 1964, p. 8.
225
Scholtens gebruikt de term ‘bezwaarschrift’, maar voor de duidelijkheid gebruik ik hier de
hedendaagse term.
226
Scholtens 1913, p. 214. In noot 1 merkt Scholtens op dat wordt aangenomen dat appellant
de bevoegdheid heeft om vóór de uitspraak het beroep in te trekken, en in zoverre meester
van het geding blijft. Noot 2 van p. 214 gaat over de vraag of het onderwerp tijdens de
behandeling kan worden gewijzigd. Volgens Scholtens niet als de beroepstermijn is
verlopen. ‘Iets anders is natuurlijk, dat de argumentatie van het bezwaarschrift kan worden
veranderd of aangevuld. Dit is uit den aard der zaak wél geoorloofd daar de aangevoerde
gronden voor de gewenschte beslissing niet juist tot grondslag van de uitspraak behoeven te
worden genomen.’
227
Volgens Scholtens kunnen onder ‘geschil’ ex art. 23 WRvSt ook privaatrechtelijke
geschillen en belangengeschillen worden begrepen (p. 88 e.v.). Desondanks gaat het, waar
hij het over de omvang van het geding heeft, steeds over beslissingen die nu beschikkingen
in de zin van art. 1:3 lid 2 Awb zouden zijn.
228
Scholtens 1913, p. 214. Met ‘legger’ wordt hier bedoeld: het openbare register waarin
onderhoudstoestand en -plicht staat aangegeven.
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wettigheid van de benoeming tot helpster buiten beschouwing
blijven.’ 229
Daarna blijkt echter dat de aanlegger van het geding wel degelijk een verdere
invloed heeft op de bepaling van de omvang van het geding. Scholtens
behandelt dit onder de vraag of ‘partieel’ appel mogelijk is. Dat blijkt het geval
te zijn. Het duidelijkste voorbeeld dat hij geeft, is dat wanneer tegen een
bepaalde, aan een Hinderwetvergunning verbonden voorwaarde wordt
geappelleerd, slechts dát deel van het bestreden besluit het onderwerp van de
beroepsbeslissing mag uitmaken. 230 De Afdeling toetste dus niet, in het kader
van haar toezichtsfunctie, ambtshalve het gehele besluit. De Kroon is ‘als
geschillen beslissend gezag, gebonden (…) aan het onderwerp, door de
bezwaarschriftprocedure aan hare beslissing onderworpen (…)’. 231 Soms leek
dit anders te zijn omdat appellanten zelf niet duidelijk genoeg het onderwerp van
geschil hadden afgebakend 232 of omdat soms elementen van een besluit een
onverbrekelijk geheel vormen. 233
Het beeld dat Scholtens hier schetst van een ‘geschilbeslechtende’ Kroon,
contrasteert met het latere beeld waarin de Kroon vanuit de toezichtsfunctie
ambtshalve de rechtmatigheid (en doelmatigheid) van het gehele voorgelegde
besluit toetst. Punt laat in zijn proefschrift zien hoe in het begin van de jaren
dertig van de twintigste eeuw een omslag plaatsvindt. Vanaf 1931 verschijnen
KB’s waarin de Kroon zich bevoegd acht om ruimer ambtshalve te toetsen. Punt
citeert uit een KB waarin wordt gesteld dat ‘er weliswaar in het algemeen geen
aanleiding is een appellant, ten gevolge van het instellen van beroep in slechter
toestand te brengen, doch dat dit er niet toe mag leiden eene met de wet strijdige
beslissing in hooger beroep te handhaven’. 234 Punt merkt op dat deze omslag
samenvalt met de in 1931 ingevoerde wijziging in de Gemeentewet op grond
waarvan de Kroon ook ‘besluiten’ van B&W spontaan kon vernietigen. 235 Als
toch spontaan kon worden vernietigd, zou het niet uitmaken in hoeverre tegen
het besluit beroep was ingesteld. 236 Ook zou de totstandkoming van artikel 46
van de Ambtenarenwet 1929 een rol gespeeld kunnen hebben. 237 Punt vermeldt
dat deze opvatting nog steeds geldt ten tijde van het verschijnen van zijn
boek. 238 In de eerste druk van het rapport-ABAR wordt echter gesteld dat er
229

Scholtens 1913, p. 215.
Scholtens 1913, p. 216-217.
231
Scholtens 1913, p. 220.
232
Scholtens 1913, p. 217.
233
Scholtens 1913, p. 218.
234
Punt 1974, p. 303. Hij citeert uit het KB van 13 november 1931, AB 1932/217.
235
Punt 1974, p. 303-304. Voor 1931 gold het vernietigingsrecht alleen de gemeentelijke
verordeningen.
236
Punt 1974, p. 305.
237
Stb. 530, ‘Bij de uitspraak kan de aangevallen beslissing gewijzigd worden, ook ten
nadeele van dengene, die daartegen in beroep is gekomen.’
238
Punt 1974, p. 303. Uit de latere literatuur komt naar voren dat de Kroon zich wel bevoegd
achtte om ambtshalve het gehele besluit te toetsen, maar dit niet steeds deed. De mate van
230
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geen algemeen antwoord is te geven op de vraag of een uitspraak zich tot niet
bestreden onderdelen van een beschikking mag uitstrekken, maar dat het belang
van de goede procesorde en praktische overwegingen ervoor pleiten om de
toetsing tot het bestreden onderdeel te beperken. 239 Soms bestaat wettelijk de
verplichting tot beperking van de toetsing tot een onderdeel. 240 Voor nietsamengestelde besluiten zal beperking van de toetsing tot een onderdeel lastig of
onmogelijk zijn. 241 Het rapport stelt wanneer de beslissing zich behoort te
beperken tot een onderdeel van een beschikking, dit niet betekent dat de
beroepsinstantie aan de aangevoerde gronden gebonden zou zijn. De Kroon
heeft de bevoegdheid om ambtshalve de rechtsgronden aan te vullen. Hierbij
wordt verwezen naar artikel 48 Rv en een K.B. van 14 mei 1954 waarin de
Kroon een vergunning wijzigt omdat deze in strijd is met enkele wettelijke
bepalingen. 242 De strijdigheid betreft echter een aspect van de vergunning dat
geen onderdeel was van het geschil. Aan het begrip ‘ambtshalve aanvulling van
rechtsgronden’ werd destijds een bredere invulling gegeven dan nu aan artikel
8:69 lid 2. 243 Opvallend is dat reformatio in peius in de eerste twee ABARrapporten niet wordt genoemd bij de paragraaf waarin de omvang van de
ambtshalve toetsing wordt besproken. 244 Deze figuur is op dat moment nog niet
zo controversieel als een aantal jaren later. 245

2.5.4 Zelf in de zaak voorzien
Tijdens de totstandkoming van de wet op de Raad van State was het niet
vanzelfsprekend dat door de Kroon een eigen beslissing in de plaats van het

ambtshalve toetsing buiten de door partijen aangedragen onderwerpen van geschil, was ook
afhankelijk van het soort besluit dat ter toetsing aan de Kroon voorlag. Zie bijv. Van Buuren,
Bolt & Scheltema 1981, p. 40-41. Omdat dit gedetailleerde materie is, geen eenduidig beeld
wordt gegeven in de literatuur, en de terminologie deels verandert in de tijd, wordt hier geen
aandacht besteed aan dit aspect.
239
Algemene bepalingen van administratief recht (ABAR) 1953, p. 42, Algemene bepalingen
van administratief recht (ABAR) 1959, p. 52.
240
Algemene bepalingen van administratief recht (ABAR) 1959, p. 52-53. Verwezen wordt
naar art. H 7 Kieswet.
241
Algemene bepalingen van administratief recht (ABAR) 1959, p. 53. Verwezen wordt o.a.
naar art. 69 lid 1 Beroepswet waarin zowel de mogelijkheid voor zowel volledige als
partiële toetsing wordt gegeven.
242
K.B. van 14 mei 1954, A.R.B. 1954, 531, m.nt. Stellinga.
243
Algemene bepalingen van administratief recht (ABAR) 1959, p. 53-54. Verwarring over
de betekenis van term speelt ook na de invoering van de Awb, wanneer nog geen
jurisprudentielijn bestaat over de betekenis van art. 8:69 lid 1 en lid 2 Awb.
244
Wel bij de bespreking van de kring van belanghebbenden, zie Algemene bepalingen van
administratief recht (ABAR) 1953, p. 37.
245
Ten minste, niet in zo algemene zin. Door individuele auteurs wordt de reformatio in peius
al wel in strijd met de rechtsbescherming bevonden, zie Waslander, par. 4.3.4.
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vernietigde besluit kon worden gesteld. 246 In 1898 is het vanzelfsprekend
geworden dat de Kroon wél zelf in de zaak voorziet. Van der Meulen beschrijft
hoe het effect van de uitoefening van het vernietigingsrecht ex artikel 133 Gw
en van een uitspraak van de Kroon zeer verschillend is. 247 Na spontane
vernietiging door de Kroon kan een nieuwe uitspraak alleen worden gedaan door
de autoriteit van wie het bestreden besluit is uitgegaan. ‘Daarentegen kan een
uitspraak in hooger beroep zelf zoodanige voorziening geven, omdat de rechter
de zaak au fond beslist.’ 248 Mogelijk is men in de periode na de totstandkoming
van de wet op de Raad van State het Kroonberoep al snel gaan associëren met
andere vormen van administratief beroep. In de twintigste eeuw wordt de
bevoegdheid van de Kroon om zelf de beslissing te nemen die het vernietigde
besluit dient te vervangen, gezien als een van de belangrijkste kenmerken en
voordelen van het Kroonberoep. 249

2.5.5 Samenvatting en bevindingen
Uit de bevindingen van Scholtens over de praktijk van het Kroonberoep bleek
dat er in de meeste gevallen sprake was van een procedure waarbij de Afdeling
het geschil schriftelijk afdeed. Met name in zaken waarbij partijen ook op de
zitting verschenen, deed het gebrek aan bevoegdheden voor de Afdeling om
zelfstandig de feiten te onderzoeken zich voelen. In praktijk bleek wel dat de
Afdeling de gegeven bevoegdheden ruim opvatte en creatief gebruik maakte van
de mogelijkheden die ze had. Ondanks de weerstand van de zijde van de
regering tegen een onafhankelijke administratieve rechter en een contradictoire
procedure, blijkt er in de praktijk, juist door de adviesprocedure bij de Afdeling,
wel degelijk sprake te zijn van meer dan een vorm van ‘bestuurlijke herziening’
via een administratieve procedure.
Dit blijkt ook uit de weergave van Scholtens van de uitspraken over de
bepaling van ‘het onderwerp dat aan de uitspraak onderworpen’ is, oftewel de
omvang van het geschil. Het beroep op de Kroon lijkt destijds niet te zijn gericht
op een zo omvangrijk mogelijke rechtmatigheidscontrole, maar op de
beslechting van het geschil. Het bestuur heeft, in tegenstelling tot een
onafhankelijke rechter, niet de plicht om iedere onrechtmatigheid te vernietigen.
De bevoegdheid voor het bestuur om na vernietiging zelf een vervangend
besluit te nemen blijkt minder dan veertig jaar na de totstandkoming van de Wet
vanzelfsprekend te zijn geworden.
246

Zie par. 2.4.2.2.4. De bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien wordt pas in de WRvSt
opgenomen bij wet van 1 mei 1975 om het verschil met de bevoegdheid van de Afdeling
Rechtspraak te benadrukken.
247
Van der Meulen 1898, p. 21-22.
248
Van der Meulen 1898, p. 22; Van Poelje, Cerutti & Donner 1962, p. 359.
249
Algemene bepalingen van administratief recht (ABAR) 1953, p. 32-33; Kan 1966, p. 16;
Kamerstukken II 1985/86, 19 497, 3, p. 6-7. Anders: Van Buuren, Bolt & Scheltema 1981,
p. 301-301. Daarbij zal hebben meegespeeld dat ten tijde van de totstandkoming van het
rapport de nadelen van de formele vernietigingen van de Arob-rechter nog niet zo gevoeld
werden.
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2.6 Samenvatting en bevindingen
In de eerste helft van de negentiende eeuw was sprake van een beperkt aantal
mogelijkheden om rechtsbescherming te krijgen tegen overheidsbesluiten. Ten
eerste kon een actie op grond van onrechtmatige overheidsdaad worden
ingesteld bij de burgerlijke rechter. Aanvankelijk leek de burgerlijke rechter,
door zijn aanzien en staat van dienst in het verleden, de aangewezen instantie
om de burger te beschermen tegen overheidshandelingen in de zich
ontwikkelende rechtsstaat. Dat dit niet gebeurde had een aantal oorzaken. Ten
eerste was het voeren van een civiele procedure ingewikkeld en daardoor
kostbaar en tijdrovend. De tweede en belangrijkste reden was dat de overheid
afwijzend stond tegenover inmenging door de burgerlijke rechter in bestuurlijke
aangelegenheden.
Het administratief beroep bood rechtsbescherming via een informele en, in
vergelijking met het burgerlijk procesrecht, snelle procedure. Waarschijnlijk
heeft het goed functionerende beroep op gedeputeerde staten een rol gespeeld bij
de populariteit van het administratieve beroep in de negentiende eeuw. Dit
beroep bood daarom een redelijk alternatief voor de civiele procedure ondanks
het gebrek aan procedurele waarborgen en de waarborg van een onafhankelijke
rechter. Dat daarbij de legitimiteit van de beslissingen niet ontleend werd aan
wettelijke regels maar aan het gezag van het college, was iets dat in
overeenstemming was met de geest van de eerste helft van de negentiende eeuw.
In de geschiedenis van de totstandkoming van de wet op de Hoogheemraadschappen vindt de eerste discussie plaats over een bepaling van bestuursprocesrecht. Het doel van de wet op de Hoogheemraadschappen was tot een
taakverdeling tussen rechter en bestuur te komen, om zo een einde te maken aan
de conflicten in het waterstaatsrecht over de vraag tegen welke besluiten
administratief beroep kon worden ingesteld en tegen welke besluiten men
voorziening bij de burgerlijke rechter kon vragen. In de tijd van de
totstandkoming van deze wet lag het idee van toekenning van rechtsmacht aan
de administratie nog zeer gevoelig, omdat dit werd gezien als een onttrekking
van deze rechtsmacht aan de burgerlijke rechter. Administratief beroep diende
volgens sommigen niets anders te zijn dan de herziening van een bestuurlijke
beslissing, en daarmee iets van heel andere aard dan rechtsbescherming door een
onafhankelijke rechter. Anderen zagen geen bezwaar in het bieden van
rechtsbescherming door de administratie.
De tegenstelling tussen deze twee visies wordt duidelijk uit de reacties op
de toekenning aan GS van de bevoegdheid om de burgers die administratief
beroep instellen te horen. Tegenstanders van rechtspraak door de administratie
zien dit als een wijziging in de aard van de administratieve bevoegdheid.
Gevreesd wordt dat met het geven van een wettelijke procesrechtelijke bepaling,
rechtsmacht wordt toegekend aan het bestuur. Om duidelijk te maken dat het
niet gaat om rechtspraak, mag die schijn ook niet worden gewekt door een bij
een rechtsgang behorende procedure in het leven te roepen. Tegelijkertijd laten
ook de voorstanders van de toekenning van processuele rechten aan burgers in
administratief beroep van zich horen; zij vinden dat de wet niet ver genoeg gaat
70
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en stellen dat er een hoorplicht moet komen en het recht op wederhoor. Deze
tegenstelling manifesteert zich twintig jaar later weer bij de totstandkoming van
de wet op de Raad van State.
De Grondwet van 1848 maakt het mogelijk dat aan de Raad van State de
bevoegdheid wordt toegekend om een rol te spelen bij het beslissen van
administratiefrechtelijke geschillen. In 1861 komt de eerste wet op de Raad van
State tot stand met daarin de procedure voor het Kroonberoep. Deze houdt in dat
de Kroon beslist, op advies van de Afdeling geschillen van de Raad van State.
Bij de parlementaire behandeling van het wetsontwerp is uitgebreid ingegaan op
de procedure voor de totstandkoming van het advies. Aanvankelijk waren er nog
Kamerleden die pleitten voor een rol van de Raad als onafhankelijke
bestuursrechter, maar toen dat niet haalbaar bleek, zocht men de waarborgen bij
deze vorm van rechtsbescherming tegen de overheid, in een wettelijk geregelde
procedure. Tijdens het parlementaire debat bleek met name de regering geen
voorstander te zijn van een uitgebreide regeling. Te veel regels van procesrecht
zouden de procedure doen lijken op het burgerlijk procesrecht, inclusief de
ingewikkeldheid en traagheid daarvan. Bovendien zou door het opnemen van
contradictoire elementen in de regeling, het misverstand kunnen ontstaan dat het
een partijengeschil zou betreffen. De regering benadrukt dat dat beslist niet het
geval is. In haar ogen gaat het om de herziening van een beslissing van een
bestuursorgaan, en is slechts een minimale procedure nodig om de Afdeling van
voldoende informatie te voorzien bij het vervaardigen van het advies. Regels ten
behoeve van het realiseren van het recht op hoor en wederhoor en regels van
bewijsrecht zijn dus niet nodig.
Uiteindelijk trekt de regering aan het langste eind. De consensus over het
vereiste dat de in te stellen procedure snel, eenvoudig en goedkoop moet zijn, is
zo groot dat de voorstanders van een beter geregeld procesrecht met meer
procesrechten, hun eisen laten varen wanneer de minister hun het schrikbeeld
voorhoudt van het burgerlijk proces. Omdat het gaat om een hele basale
procedure, in het kader van administratief beroep, is niet voorzien in bepalingen
omtrent de omvang van het geschil of uitspraakbevoegdheden. Het proces
ontwikkelt zich in de decennia daarna echter verder in de praktijk. Scholtens
schetst in zijn uit 1913 stammende proefschrift een beeld van een procedure die
nu, ruim honderd jaar later, nog heel vertrouwd klinkt.
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3.1 Inleiding
Ten tijde van de totstandkoming van de wet op de Raad van State 1861 lijkt er
steeds minder steun te bestaan voor de instelling van een onafhankelijke
administratieve rechter, maar ruim 25 jaar later biedt artikel 154 van de
Grondwet de mogelijkheid om een onafhankelijke administratieve rechter in te
stellen. 1 In verband daarmee wordt een drietal voorstellen voor de regeling van
administratieve rechtspraak in discussie gebracht. Dit is niet in de laatste plaats
te danken aan de staatsrechtgeleerde Buijs. Buijs was voorstander van een
onafhankelijke administratieve rechter en lid van de commissie-Heemskerk, die
advies uitbracht ten behoeve van de bovengenoemde grondwetswijziging. 2 Hij
zette zijn ideeën over administratieve rechtspraak onder andere uiteen in een
preadvies voor de Nederlandse Juristen-Vereniging. 3 Ten tweede doet in 1894
de Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello verslag van haar
werkzaamheden in de vorm van een voorontwerp ter regeling van de
administratieve rechtspraak. 4 Ten slotte dient minister van Justitie Loeff in 1905
zijn wetsontwerpen bij de Tweede Kamer in. 5 Ondertussen komt in 1902 ook de
Beroepswet tot stand. 6 De belangrijkste discussie lijkt niet meer te zijn óf er een
onafhankelijke rechter dient te komen, maar wíe deze rechter zal zijn, wat zijn
bevoegdheid zal zijn, en hoe zijn taak moet worden afgebakend van die van de
burgerlijke rechter. Daarnaast ontstaat steeds meer belangstelling voor de
inrichting van de procedure. 7
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de inrichting van de procedure in deze
eerste voorstellen voor de regeling van administratieve rechtspraak in
Nederland, voor zover het gaat om de feitenvaststelling, de bepaling van de
omvang van het geding en het zelf in de zaak voorzien. Speciale aandacht zal
worden besteed aan wat de auteurs zagen als de functie van het procesrecht.
Buijs staat bekend als de voorstander van de bescherming van subjectieve

1

Grondwet 1887, Stb. 1887, 212, Art. 154: ‘De wet kan de beslissing van twistgedingen, niet
behoorende tot die, vermeld in art. 153, hetzij aan den gewonen regter, hetzij aan een
collegie met administratieve regtspraak belast, opdragen; zij regelt de wijze van behandeling
en de gevolgen der beslissingen.’
2
Heemskerk e.a. 1884/Staatscommissie herziening grondwet.
3
Buijs 1891.
4
Staatscommissie inzake de administratieve rechtspraak, meestal genoemd: CommissieKappeyne van de Coppello 1894.
5
Kamerstukken II 1904/05, 159.
6
Beroepswet, Stb. 1902, 208, zie hoofdstuk 4.
7
Zie bijv. Menalda 1888, p. 3.
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rechten, terwijl Loeff juist bekend staat als de pleitbezorger van
rechtsbescherming in de vorm van handhaving van het objectieve recht. In de
huidige discussie wordt aan deze verschillende functies ook een verschillende
inrichting van het procesrecht verbonden. 8 In dit hoofdstuk zal blijken dat in de
hier beschreven beginfase van het bestuursprocesrecht aan de keuze voor
handhaving van het objectieve recht of voor bescherming van subjectieve
rechten geen vergaande consequenties voor de inrichting van de procedure
werden verbonden. Voor de inrichting van de procedure werd in grote lijnen
vastgehouden aan de kenmerken van de procedure voor de Afdeling geschillen
van de Raad van State. Er was sprake van een eenvoudige procedure, met een
actieve rechter die de leiding had over de procedure en ervoor verantwoordelijk
was dat zijn uitspraak in overeenstemming was met de materiële waarheid.
In paragraaf 3.2 worden de ideeën over het administratieve procesrecht van
Buijs besproken. Daarbij wordt aandacht besteed aan een groot artikel dat Buijs
schreef over het Duitse bestuursprocesrecht. Paragraaf 3.3 behandelt het voorstel
van de Commissie-Kappeyne van de Coppello en paragraaf 3.4. gaat over de
ideeën over administratieve rechtsbescherming van Loeff. In deze paragraaf
worden zijn wetsontwerpen behandeld, maar ook zijn proefschrift, waarin de
grondslag van zijn opvattingen over de verhouding staat en burger is terug te
vinden.

3.2 Buijs
3.2.1 Inleiding
Mede door de invloed van Buijs kwamen er in de laatste decennia van de
negentiende eeuw steeds meer voorstanders van administratieve rechtspraak
door een onafhankelijke rechter. 9 Volgens Buijs moest deze rechtspraak bij een
aparte administratieve rechter worden ondergebracht, bij voorkeur de Afdeling
geschillen van de Raad van State. 10 Buijs heeft nooit zelf een volledig
voorontwerp voor een Wet administratieve rechtspraak gepubliceerd. Zijn
ideeën zijn vooral kenbaar uit zijn commentaar op de Grondwetten van 1848 en
1887, 11 en zijn preadvies voor de Nederlandse Juristen-Vereniging. 12 Tevens
was Buijs lid van de Commissie-Kappeyne van de Coppello, en promotor van
Loeff. In zijn ideeën over het administratieve procesrecht komen enerzijds het
belang dat hij hechtte aan de handhaving van het publieke recht, en anderzijds
de bescherming van de subjectieve rechten van burgers duidelijk naar voren.
In de vierde kwartaal van de negentiende eeuw werd het denken over het
administratieve recht beïnvloed door de ontwikkelingen op dit gebied in

8

Zie par. 5.6.5.
Kruseman 1938, 12-20.
10
Volgens Kruseman (p. 7) was dat onder invloed van buitenlandse wetgeving.
11
Buijs 1883, 1884 en 1888. Zie par. 3.2.3.
12
Buijs 1891. Zie par. 3.2.4.
9
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Duitsland. 13 Buijs deed verslag van zijn studie van het Duitse recht in een lang
tweedelig artikel. In paragraaf 3.2.2 wordt een deel van deze artikelen
weergegeven, ten eerste om een indruk te geven van de invloed van dit recht op
het denken van Buijs over de inrichting van de procedure, en ten tweede om te
laten zien hoe men in Duitsland vanuit dezelfde uitgangpunten voor het
administratieve procesrecht (een aparte procedure vanwege de speciale status
van het publieke recht) ook voor dezelfde problemen kwam te staan. Er is voor
dit boek geen zelfstandige studie van het Duitse en Oostenrijkse recht van die
tijd gemaakt. Ter aanvulling op het artikel van Buijs is gebruikgemaakt van de
studies van De Jong en Vos. 14

3.2.2 Het Duitse bestuursrecht volgens Buijs
3.2.2.1 Inleiding
Aanvankelijk viel er volgens Buijs van Duitsland op het gebied van het
administratieve recht niets te leren. 15 Er was sprake van een ‘policie-staat’
waarin als hoofdbeginsel gold dat de regering in geen enkel opzicht in haar vrije
beweging mocht worden belemmerd, en administratieve rechtspraak (dus) werd
gezien als een ‘onding’. 16 Buijs verwijst voor deze mening naar Stahl, die stelde
dat de staatsmacht ophoudt te bestaan op het moment dat individuen zich jegens
de staat op rechtsschennis kunnen beroepen en dat de staat in dat geval verwordt
tot een puur privaatrechtelijke partij, op gelijke hoogte met ieder ander
rechtssubject. 17 In de tijd dat Buijs zijn artikel schreef was daar inmiddels
verandering in gekomen onder invloed van o.a. Otto Baehr 18 en Rudolph von
Gneist. 19 Buijs bespreekt achtereenvolgens de recente wetgeving betreffende de
administratieve rechtspraak in Oostenrijk 20 en Pruisen. 21 De situatie in
13

Kruseman 1938, p. 8 en 9: De laatste jaren van de negentiende en de eerste jaren van de
twintigste eeuw was er veel aandacht voor de Duitse doctrine en wetten der Duitse staten.
Daarna is er weer aandacht voor de ontwikkeling van de rechtspraak van de Conseil d’Etat
omdat de Nederlandse bestuursorganisatie toch meer overeenkomt met de Franse dan met
de Duitse. Zie ook De Jong 1988, p. 199.
14
De Jong 1988, Vos 1902.
15
Ten tijde van het verschijnen van het artikel (1877) bestond het Keizerrijk Duitsland uit een
vorstenbond waarin Noord-Duitse en Zuid-Duitse staten waren verenigd onder leiding van
Pruisen. Oostenrijk maakte in die tijd deel uit van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk, maar in
zijn werk doet Buijs het voorkomen alsof Oostenrijk op dat moment deel uitmaakt van
Duitsland: hij bespreekt onder de titel ‘Administratieve rechtspraak in Duitsland’ het
Pruisische en Oostenrijkse recht.
16
Buijs 1877, p. 4.
17
Buijs 1877, p. 5.
18
Otto Baehr (1817-1895), Duits jurist en politicus, bekend o.a. door zijn brochure Der
Rechtsstaat.
19
H.R.H.F. von Gneist (1817-1895), Duits hoogleraar en politicus. Buijs heeft het met name
over Gneist’s Das heutige englische Verfassungs- und Verwaltungsrecht (1860).
20
Buijs 1877 (deel I).
21
Buijs 1877 (deel II).
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Oostenrijk en Pruisen ten aanzien van de administratieve rechtspraak was zeer
verschillend, omdat in Pruisen de invoering van administratieve rechtspraak
onderdeel was van een volledige herziening van de bestuurlijke organisatie. 22 In
Oostenrijk was gegeven de staatkundige situatie een dergelijke reorganisatie niet
mogelijk en werd alleen een hoogste administratieve rechter ingesteld. 23

3.2.2.2 Oostenrijk
De bevoegdheid tot instelling en regeling van het Administratief Gerechtshof
van Oostenrijk was gegeven in artikel 15 lid 2 van het Staatsgrundgesetz über
die richterliche Gewalt. 24 In dit artikel is sprake van de bescherming van
subjectieve rechten. In de vertaling van Buijs:
‘Indien iemand beweert door eene beslissing of beschikking eener
administratieve autoriteit in zijne rechten gekrenkt te zijn, dan staat het
hem vrij zijne eischen voor het administratief Gerechtshof tegen een
vertegenwoordiger van het administratief gezag in een openbaar en
mondeling debat te doen gelden. De gevallen waarin het administratief
Gerechtshof te beslissen heeft, zijne samenstelling benevens de wijze
van handelen vóór dat hof worden door eene bijzondere wet geregeld.’
Aan het grondwetsartikel is uitvoering gegeven in de wet van 22 oktober 1875,
betreffende ‘Die Errichtung eines Verwaltungsgerichtshofes’. 25 De bevoegdheid
van het Hof is direct ontleend aan het grondwetsartikel: ‘Het Gerechtshof neemt
kennis van de gevallen waarin iemand door een onwettige beslissing of
beschikking van een administratieve autoriteit in zijn rechten is gekrenkt.’ 26 De
bevoegdheid is dus gebaseerd op een algemene formule. 27 Het moet wel gaan
om klachten over een geschonden recht, klachten over ondoelmatigheid van de

22

Buijs 1877, p. 148 e.v.
Buijs 1877, p. 11. e.v.
24
Wet van 21 december 1867. Bron: Vos 1902, p. 104. Buijs bespreekt ook het Rijksgericht,
dat diende als hof van conflicten en als rechter in een aantal specifieke publiekrechtelijke
gedingen (p. 17-22). De procedure in het geval van een conflict was betrekkelijk summier
(p. 18-19), de procedure in het tweede geval verschilde weinig van die zoals die voor het
Administratief Gerechtshof was voorgeschreven (p. 22). Hier wordt verder alleen de
procedure bij het Administratief Gerechtshof beschreven. Voor een beschrijving van dit
Oostenrijkse recht zie ook De Jong 1988, p. 189-191.
25
Vos 1902, p. 104 verwijst voor deze wet met aanteekeningen naar Pann, ‘Die
Verwaltungsjustiz in Oesterreich’ (Wien, 1876).
26
Wet van 22 oktober 1875, art. 2.
27
Buijs 1877, p. 23-24. Buijs merkt hierover op: ‘Bij een opsomming van speciale gevallen
ontstaan altijd leemten en dat zou maar verwarring wekken: Immers het wezen van
administratieve geschillen ligt eenvoudig in de bijzondere verhouding waarin de strijdende
partijen tegen elkander overstaan, en niet daarin, dat zij op zekere bepaalde onderwerpen
betrekking hebben.’
23
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administratie horen niet bij de rechter. 28 Voordat het Hof bevoegd is om van een
geschil kennis te nemen, dient het eerst langs administratieve weg te worden
afgedaan. 29
De procedure is een vorm van vernietigingsberoep. 30 Het Hof doet geen
zelfstandig onderzoek naar de feiten. Wanneer blijkt dat in de administratieve
fase een onjuist of onvolledig beeld is gegeven van de feiten, dan wordt de zaak
teruggestuurd naar de administratieve autoriteiten. 31 In geval van een gegrond
beroep vernietigt het Hof de beslissing of beschikking van de administratieve
autoriteiten, die vervolgens verplicht zijn een nader besluit te nemen met
inachtneming van de rechtsbeschouwingen van het Hof. 32
In het debat tussen de Rijksraad en de regering over het wetsontwerp, blijkt
dat een deel van de leden bezwaren heeft tegen de nieuwe regeling omdat ze
voorzagen dat een dergelijk vernietigingsberoep uiteindelijk weinig zou
opleveren voor de beroepsgerechtigden, met name als niet ook de bevoegdheid
aan het Hof werd toegekend om zelf in de zaak te voorzien:
‘Zij wezen op de verbazende lengte van den gewonen administratieven
weg, en op het ontzaggelijk tijdverlies aan het onderzoek van de zaak in
tal van instantien verbonden, en vreesden dus, dat de meeste
belanghebbenden het strijden voor hun recht lang moede zouden zijn
eer nog het oogenblik aanbrak waarop zij aan den zelfstandigen rechter
de beslissing konden opdragen. En mochten al de rechtzoekenden tot
zoo lang volhouden, dan nog zou de omstandigheid, dat de rechter niet
eene nieuwe beschikking gaf, maar deze moest overlaten aan de in het
ongelijk gestelde administratie, allicht stof tot nieuwe teleurstelling
kunnen opleveren. Zij vreesden dus dat de rechtscontrôle, welke men
ging invoeren, inderdaad veel minder waarborgen opleverde voor de
ongekrenkte heerschappij van het recht dan men misschien
oppervlakkig zoude meenen.’ 33
Buijs is het met de kritiek eens en merkt op dat wanneer men, zoals was gebeurd
in Baden en Pruisen, de hervorming der administratie van beneden af kan
aanvatten, het resultaat zeker meer bevredigend zou zijn geweest.
De aard van de procedure en de relatie tot de eisen van rechtsstatelijkheid
komen uitvoerig aan bod in het debat tussen minister Unger van Justitie en de
Rijksraad. Buijs vindt dat Unger ‘in zijne schitterende verdediging’ overtuigend
aantoont dat het administratieve gerechtshof geen andere kon zijn dan volgens
de wet was bepaald. Uit de aard van de verhouding tussen overheid en burger
volgt dat er nooit sprake kan zijn van een procedure waarbij, zoals in het civiele
28

Buijs 1877, p. 24.
Buijs 1877, p. 29.
30
Buijs 1877, p. 30.
31
Buijs 1877, p. 29-30.
32
Buijs 1877, p. 30.
33
Buijs 1877, p. 31.
29
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procesrecht, het herstel van een geschonden subjectief recht, voorop staat. Ik
citeer hier uitvoerig om de parallel te laten zien met de discussie in Nederland
bij de totstandkoming van de eerste wet op de Raad van State. 34 Uit dit citaat
blijkt hoe de Oostenrijkse overheid, evenals de Nederlandse regering, wel
rechtsbescherming wil bieden tegen foutieve toepassing van het recht door
bestuursorganen, maar niet wil dat daardoor de overheid als partij betrokken
wordt in een procedure:
‘Velen – dus sprak de Minister – denken zich de roeping van het
administratief Gerechtshof dus: wie door eene beschikking van de
administratieve autoriteit in zijn recht verkort is, die moet – om het kort
en goed te zeggen – de administratie voor dat Hof kunnen aanklagen….
Het gerecht zal dan als in een gewoon proces onderzoeken of de
autoriteit gelijk of ongelijk heeft. Heeft de autoriteit ongelijk dan wordt
zij veroordeeld. Tot wat? Tot herstel van het geschonden recht, en is dit
niet mogelijk, tot schadevergoeding. Dit is, zooals ik zeide, eene zeer
algemeen verbreide opvatting, en nu verlangt men, dat het
administratief Gerechtshof in Oostenrijk die stelling zal innemen.
Tegen dit verlangen moet ik mij namens de Regeering ten stelligste
verklaren. Noch de tegenwoordige regering noch eenige andere in
Oostenrijk, zal immer den moed hebben te gedogen, dat de
administratie dus aan de justitie worde onderworpen. Niet alleen dat
dergelijke opvatting voor den staatsman verwerpelijk is, maar zij is zelfs
met het begrip van staat niet te rijmen…. De staat kan in de uitoefening
zijner souvereine rechten nimmermeer partij zijn. Het recht van den
staat en het recht van het individu dat klaagt, zijn geen gelijksoortige
rechten. Men heeft geen botsing tusschen twee rechten van gelijke
waarde, waarover in een proces kan worden beslist, en waarbij de
procesrechter de eene of ander partij in het gelijk kan stellen. Het
staatsgezag staat tot den onderdaan – want ik waag het nog altijd die
uitdrukking te gebruiken… – in eene andere betrekking dan bijv. de
schuldenaar tegenover de schuldeischer, wanneer voor den burgerlijken
rechter over het bestaan en den omvang van zekere verplichting
gestreden wordt… Elk openbaar recht in den staat, dat aan het individu
toekomt, vormt zich slechts in en door den staat, maar mag zich nooit
tegen den staat zelven keeren. En wat zoude er van de administratie
worden met het vooruitzicht, dat zij zich door een te goeder trouw
gegeven, maar misschien onjuiste wetsinterpretatie eene actie tot
schadevergoeding op den hals kon halen?’ 35
Het is niet met zekerheid vast te stellen of Buijs het eens was met de
uitgangspunten van Unger, maar door de manier waarop Buijs hem citeert
34
35

Zie par. 2.4.
Buijs 1877, p. 33.
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vermoed ik van wel, vanwege het feit dat hij het heeft over een ‘schitterende
verdediging’ en verder geen tegenargumenten levert. Ook weerklinkt in het
citaat de stem van de door Buijs bewonderde Thorbecke. Uit het citaat blijkt een
diepgewortelde en stellige aanname over de verschillende posities van burger en
staat. De mogelijkheid dat over een publiekrechtelijk geschil op voet van
gelijkheid zouden kunnen worden geprocedeerd, is uitgesloten.
De procedure bij het Hof was een contradictoire procedure. 36 Buijs gaat
apart in op de rol van de rechter. De rechter is actief, ook al onderzoekt hij niet
zelf de feiten. Deze activiteit wordt gerechtvaardigd met het klassieke argument
dat de aard van het publiekrecht het vereist:
‘Voor den rechter is, zoo als men ziet, eene werkzame rol weggelegd:
hij heeft zich niet lijdelijk te onderwerpen aan hetgeen partijen
goedvinden te doen en zich te bepalen tot het onderzoek der stukken,
welke deze hem voorleggen, maar hij leidt zelf het geding en spoort
desnoods geheel zelfstandig op wat hij tot zijne voorlichting behoeft te
weten. De aard van het publieke recht waarover hij te beslissen heeft,
brengt dit trouwens zelven mede: de willekeur van de partijen, hare
meerdere of mindere achteloosheid, moet geen invloed kunnen
uitoefenen op de bepaling van hetgeen recht zal zijn voor den staat.’ 37
Ook voor wat het Oostenrijkse recht betreft, geldt dus dat bij de rechter de
verantwoordelijkheid lag voor het vaststellen van de materiële waarheid, met het
oog op het publieke belang. Dit werd niet aan partijen toevertrouwd.

3.2.2.3 Pruisen
In Pruisen is de invoering van administratiefrechtelijke rechtsbescherming
verweven met grote, niet eenvoudig weer te geven bestuurlijke hervormingen.
Hieronder worden enkele aspecten uit het artikel van Buijs belicht die te maken
hebben met de functie van de rechtspraak en de rol van de rechter.
3.2.2.3.1 Bevoegdheid en aard van de procedure
In Pruisen worden in 1875 drie typen administratieve rechtscolleges ingesteld:
het Kreisgericht, het Bezirkshof en, als hoogste instantie, het
Oberverwaltungsgericht. 38 De bevoegdheid van de colleges wordt nader
geregeld in een competentiewet, waarin de besluiten worden aangewezen
waartegen burgers een klacht kunnen indienen bij het gerecht als zij van mening
zijn dat er sprake is van een rechtmatigheidsschending. 39 Wanneer er sprake is
36

Buijs 1877, p. 37 e.v.
Buijs 1877, p. 40.
38
Buijs 1877, p. 151-160. Zie ook De Jong 1988, p. 187-189.
39
P. 176 (Deel II). De Wet van Juli 1875 (Gesetz betreffend die Verfassung der
Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsstreitverfahren vom 3. Juli 1875, GS. 375, bron
37
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van problemen met de doelmatigheid kan bezwaar worden gemaakt bij het
bestuur. 40
In de memorie van toelichting wordt gesteld dat voor de beoordeling van
geschillen over doelmatigheid geen vaste regels nodig zijn, in tegenstelling tot
wanneer het gaat om geschillen over rechten en plichten. 41 Als het gaat om de
beoordeling van geschillen over rechten en plichten van burgers, dan is er een
gerechtelijke procedure nodig, waarin het onderzoek gebonden is aan vaste
regels, die aan partijen de mogelijkheid geeft om zelfstandig haar rechten te
verdedigen. Bij een dergelijke procedure past niet de vrijheid die het bestuur
heeft bij het beoordelen van kwesties van doelmatigheid.
‘Kwestien over de rechten en plichten van privaatpersonen en
corporatien, voor zoover die uit de administratieve wetten voortvloeien,
moeten op andere wijze behandeld worden dan die waarbij het enkel om
vragen van doelmatigheid in administratieve zaken te doen is. Terwijl
de wijze waarop laatstgenoemde vragen beoordeeld worden, uit den
aard der zaak altijd in meerdere of mindere mate eene willekeurige zijn
moet, is daarentegen het verlangen gerechtvaardigd, dat aan de
beslissing over rechten en plichten eene wijze van onderzoek voorafga,
welke zich in voorgeschreven vaste vormen beweegt en door het in
achtnemen van die vormen aan de partij de mogelijkheid waarborgt om
hare rechten zelfstandig te verdedigen. Zulk een waarborg ontbrak tot
nog toe, daar de autoriteit, geroepen om over publiekrechtelijke
geschillen te beslissen, dezelfde vrijheid van handelen had als bij de
beoordeling van de doelmatigheidskwestien, welke op administratief
gebied voorkwamen.’ 42
Bij de totstandkoming van de wet op de Raad van State is deze discussie over de
aard van de procedure niet zo scherp gevoerd, omdat er geen sprake was van
rechtspraak door een onafhankelijke rechter, én omdat de regering afhoudend
reageerde op ieder voorstel voor de introductie van regels van procesrecht
waardoor de suggestie kon ontstaan dat er sprake was van rechtspraak.
3.2.2.3.2 Enkele aspecten van het procesrecht
Voor de beschrijving van het administratieve procesrecht beperkt Buijs zich tot
de procedure voor het Kreisgericht en het Bezirkshof, zoals die in de wet van
3 juli 1875 is gegeven.
De Jong 1988, p. 188) schiep drie administratieve rechtscolleges: Het Kreisgericht, het
Bezirkshof en het Hooggerechtshof.
40
Buijs 1877, p. 184.
41
Dat zie je feitelijk ook in de geschiedenis van het administratieve beroep in Nederland,
maar daar wordt (natuurlijk) nooit expliciet uitgelegd waarom die regels niet nodig worden
geacht. Pas op het moment dat er een rechtmatigheidstoetsing komt, kan men die
aangrijpen om ook eisen te stellen aan het procesrecht.
42
Buijs 1877, p. 177.
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De klachten worden schriftelijk aangebracht en ze moeten een bepaalde
vordering stellen, de persoon tegen wie de aanklacht is gericht, en het onderwerp
waarover het geschil loopt aanwijzen, en de motieven waarop de vordering
steunt uiteenzetten. De aanklacht wordt de beklaagde in afschrift meegedeeld
met de uitnodiging om aan de mondelinge behandeling van het geschil deel te
nemen. Maakt de tegenpartij gebruik van haar recht om binnen een bepaalde tijd
de aanklacht in een schriftelijke memorie te beantwoorden, dan wordt die
memorie ook aan de eiser toegezonden. Buijs vermeldt hoe ook hier sprake is
van een actieve rechter:
‘Overigens is hier even als elders aan den administratieven rechter eene
groote bevoegdheid gegeven om door zelfstandig getuigen en
zaakkundigen te dagvaarden of een plaatselijk onderzoek te bevelen,
datgene te doen wat noodig is om het aanhangig geschil tot volkomen
klaarheid te brengen. Zoo kan hij ook ambtshalve derde personen in het
geding roepen, in welk geval het te wijzen vonnis ook voor die personen
bindend zijn zal.’ 43
Bij de totstandkoming van de wet op de Raad van State 1861 speelde het
probleem dat in het geval van een echt contradictoire procedure, de overheid als
partij tegenover de burger staat. De Nederlandse regering vond dit in strijd met
enkele elementaire beginselen van het staatsrecht zoals machtenscheiding en
ministeriële verantwoordelijkheid. Ook in Pruisen wordt ervan uitgegaan dat de
Staat een andersoortige partij is dan de burger. Er wordt naar een manier gezocht
om dit tot uitdrukking te brengen in de contradictoire procedure:
‘Rust op een openbaar ambtenaar als partij de verplichting het publiek
belang in bescherming te nemen, dan kan op zijn voordracht de
regeeringspresident of de betrokken minister, al naar gelang de zaak bij
het Bezirkshof of bij het hooggerechtshof aanhangig is, een
commissaris aanwijzen om bij het mondeling debat het openbaar gezag
te vertegenwoordigen. Ook zonder dergelijke voordracht, en dus uit
eigen beweging, kunnen de genoemde autoriteiten tot de aanstelling van
zulk een commissaris overgaan. Maken zij van die bevoegdheid gebruik
dan zal de rechter vóór het sluiten der debatten dezen commissaris
hooren en zijn advies inwinnen.
De laatstgenoemde bepaling is in de plaats gekomen van het
oorspronkelijk voorstel der regeering, daartoe strekkende om bij de
administratieve hoven een ambtenaar van het Openbaar Ministerie aan
te stellen. De kamer van afgevaardigden achtte met haar commissie van
onderzoek dergelijke blijvende instelling echter overbodig en meende,

43

Buijs 1877, p. 180.
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dat op de nu aangegeven wijze het openbaar belang genoegzaam werd
gewaarborgd.’ 44
Buijs stelt naar aanleiding van de vorige alinea: ‘Of deze verandering werkelijk
eene verbetering zou mogen heeten, meen ik te mogen betwijfelen.’ Betekent
dat dat hij in deze context een openbaar ministerie ten behoeve van het openbaar
belang niet zo gek zou hebben gevonden? Hij uit in ieder geval geen kritiek op
het idee en geeft verder jammer genoeg ook geen commentaar.
Van de uitspraak van het in hoogste instantie gewezen vonnis kan beroep in
cassatie worden ingesteld bij het Hooggerechtshof. In de beschrijving van de
gang van zaken rond het cassatieberoep valt op dat het Hooggerechtshof niet
gebonden is aan de gronden van de klager en dat het hof na vernietiging van de
aangevallen uitspraak daarvoor een andere in de plaats mag stellen. 45

3.2.2.4 Samenvatting
Uit de beschrijving van het Duitse recht door Buijs komt naar voren dat bij beide
systemen van administratief procesrecht sprake is van een procedure die beoogt
subjectieve rechten te waarborgen binnen een procedure die recht doet aan de
betrokken publieke belangen. In Oostenrijk krijgt het Gerechtshof de algemene
bevoegdheid om kennis te nemen van gevallen waarin iemand in zijn recht is
gekrenkt door een administratieve autoriteit. Het gaat om schending van
publiekrecht waardoor een burger in zijn belangen is geraakt. Dit recht kan niet
worden geredresseerd via een procedure vergelijkbaar met het civiele proces.
Het administratieve recht is wezenlijk anders dan het privaatrecht en daarom kan
een persoon nooit, zoals in het privaatrecht, een subjectief recht jegens de staat
laten gelden. De procedure betreft een vernietigingsberoep en de rechter
voorziet niet zelf in een nieuwe beslissing. In de procedure is de rechter actief
zodat hij kan toezien op de rechtmatigheid van de genomen besluiten.
In de discussie in Pruisen bij de totstandkoming van regelgeving ten
behoeve van administratieve geschilbeslechting wordt expliciet verwezen naar
het verschil tussen een administratieve procedure, die alle vrijheid aan het
bestuur laat, en een gerechtelijke procedure, met wettelijk geregelde
waarborgen. In Pruisen wordt gekozen voor de bescherming van aan
administratieve wetten ontleende rechten en plichten via een gerechtelijke
procedure, met veel kenmerken van een procedure waarin de bescherming van
individuele rechten een belangrijke rol speelt. Toch heeft ook in die procedure
de rechter de vrijheid om zich actief met de feitenvaststelling bezig te houden.
Verder is voorzien in een constructie waardoor in de procedure het publieke
belang expliciet kan worden behartigd.
Hoewel het in Oostenrijk en Pruisen gaat om verschillende vormen van
rechtsbescherming tegen overheidsbesluiten, laat Buijs zien dat in beide
44
45

Buijs 1877, p. 180.
Buijs 1877, p. 181.
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systemen wordt verzekerd dat de waarborging van het publieke belang niet aan
partijen wordt overgelaten. Dit kenmerk is terug te vinden in alle voorstellen tot
regeling van administratieve rechtspraak die daarna in Nederland tot stand
komen.

3.2.3 Aantekening op de Grondwet
In 1883 en 1884 publiceerde Buijs de eerste twee delen van De Grondwet,
Toelichting en kritiek, een artikelsgewijs commentaar op de Grondwet van 1848.
Naar aanleiding van deze publicatie wordt hij uitgenodigd om lid te worden van
de commissie-Heemskerk die de opdracht heeft om voorstellen voor een
grondwetswijziging te doen. 46 In het derde deel van De Grondwet, uit 1888,
levert hij commentaar op de grondwetswijziging van 1887.
In het tweede deel van zijn Grondwet gaat Buijs bij de bespreking van de
omvang van de bevoegdheid van de burgerlijke rechter in op zijn ideeën over de
administratieve rechtspraak. Buijs pleit voor de instelling van een
onafhankelijke administratieve rechter. De belangrijkste reden is dat de
administratie geen rechter mag zijn in eigen zaak. 47 De volgende vraag is aan
welke rechter de administratieve rechtspraak dan moet worden opgedragen.
Buijs geeft twee argumenten voor de noodzakelijkheid van de scheiding tussen
burgerlijke en administratieve rechtspraak. Het eerste argument betreft het
bekende deskundigheidsargument; de burgerlijke rechter heeft onvoldoende
kennis van bestuurlijke zaken. 48 De tweede reden heeft betrekking op de
procedure. Administratieve geschillen dienen te worden beoordeeld volgens een
specifieke op dat rechtsgebied toegesneden procedure. Het moet gaan om een
eenvoudige procedure, waarbinnen de rechter bovendien voldoende vrij en actief
kan optreden zodat hetgeen geldend publiekrecht is, nooit afhankelijk is van het
handelen van de procespartijen.
‘Bij deze eerste reden komt dan in de tweede plaats, dat voor de
berechting van administratieve geschillen en klachten eene geheel
andere en veel eenvoudiger rechtspleging behoort te worden
aangenomen dan in burgerlijke zaken geldt; – eene rechtspleging, welke
in elk voorschrift duidelijk openbaart, dat men over publieke rechten
beschikt. 49 En juist omdat dit zoo is, omdat men bij deze rechtspraak
niet te doen heeft met rechten, van welke elk individu naar verkiezing
gebruik maakt, zoo kan hier niet als in het burgerlijk proces de bepaling
van de bewijsmiddelen geheel aan de voortvarendheid, de
46

Heemskerk e.a. 1884/Staatscommissie herziening grondwet.
Buijs 1884, p. 339. Zie ook p. 325, voor Buijs’ kritiek op de opvatting van Thorbecke dat
een strikte scheiding tussen publiek- en privaatrecht aan invoering van bestuursrechtspraak
door een onafhankelijke rechter in de weg zou staan.
48
Buijs 1884, p. 337.
49
Met ‘men over publieke rechten beschikt’ wordt hier niet bedoeld dat individuen over
publieke rechten beschikken, maar dat hier geoordeeld wordt over publieke rechten.
47
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nauwgezetheid, den ijver van partijen worden overgelaten. Immers niet
alleen dat hier in den regel geen twee partijen tegenover elkander staan
en dat het publiek gezag aan den rechter niets te vragen heeft en in niets
zijne machtiging behoeft, om tot handelen bevoegd te zijn, maar
daarenboven kan de erkenning van het volle recht, aan den Staat
toekomende, nooit afhankelijk worden gemaakt van de fouten, waaraan
belanghebbenden zich in de procedure schuldig maken. De
administratieve justitie behoort alzoo te breken met het lijdelijk karakter
van den burgerlijken rechter, enkel oordeelende over hetgeen hem
wordt voorgelegd, ’t zij goed, ’t zij dan kwalijk voorgesteld, en een veel
meer werkdadige rol te aanvaarden. Het karakter van eene vrije en
zelfstandige enquête, nu aan het administratieve onderzoek verbonden,
mag ook aan de eigenlijke rechtspraak nooit geheel ontbreken.’ 50
Uit het bovenstaande citaat blijkt het belang voor Buijs van een procedure
waarin de objectieve rechtmatigheid van het publiekrecht gewaarborgd werd.
Tegelijkertijd heeft Buijs oog voor de bescherming van subjectieve rechten. In
het eindrapport van de commissie-Heemskerk wordt voorgesteld om het artikel
over de bevoegdheid van de burgerlijke rechter te laten volgen door een artikel
waarin rechtsbescherming wordt geregeld tegen ‘[A]lle klachten over
rechtskrenking door handeling gepleegd ter uitvoering van wetten, algemeene
maatregelen van bestuur of andere koninklijke besluiten (…)’. 51 In een verweer
tegen de regering stelt Buijs dat hieruit moet worden opgemaakt dat ‘de
administratieve rechter geen andere taak te vervullen heeft dan het recht, door de
wet aan bijzondere personen of corporatiën toegekend, te beschermen tegen
mogelijke aanranding van de zijde der administratie (…)’. 52 Bij de formulering
van de taak van de toekomstige administratieve rechter lijkt Buijs dus uit te gaan
van de bevoegdheid om de in het administratieve recht toegekende subjectieve
rechten van de burgers te beschermen. Dit dient te gebeuren door middel van
een speciaal administratief procesrecht, met specifieke bevoegdheden voor de
rechter om toezicht te houden op de juiste vaststelling van het publieke recht. In
zijn preadvies voor de NJV werkt hij zijn ideeën verder uit.

3.2.4 Het preadvies
3.2.4.1 Inleiding
In het preadvies dat Buijs in 1891 schreef voor de jaarvergadering van de NJV
behandelt hij de belangrijkste beginselen van het vraagstuk van de
administratieve rechtspraak in een zestal paragrafen. Buijs pleit in het preadvies
voor de invoering van administratieve rechtspraak door de afdeling Contentieus
50

Buijs 1884, p. 337.
Art. 154 wetsvoorstel.
52
Buijs 1884, p. 357.
51
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van de Raad van State. 53 De bevoegdheid van de rechter wordt bepaald door een
systeem van enumeratie. 54 De administratieve rechter dient zich bezig te houden
met het beoordelen van de rechtmatigheidsvragen in een geschil;
doelmatigheidsvragen zijn het terrein van de administratie.

3.2.4.2 De procedure: vernietigingsberoep met een actieve rechter
In de tweede paragraaf, waar hij de vraag beantwoordt wíe de administratieve
rechter zou moeten zijn, gaat hij in op de aard en inrichting van het
administratieve procesrecht. 55 De eerste stap in zijn argumentatie is dat de regels
voor administratieve rechtspraak wezenlijk anders dienen te zijn dan die voor
burgerlijke rechtspraak. Degenen die meenden dat de burgerlijke rechter de
aangewezen instantie was om administratieve geschillen te beoordelen,
miskenden volgens hem dat er een principieel onderscheid bestaat tussen de
werkzaamheid van de rechter bij behandeling van publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke geschillen. 56 Buijs’ pleidooi voor een niet-lijdelijke
administratieve rechter is vooral gebaseerd op dit verschil in aard tussen het
publieke en het private recht. Een ‘goede rechtsbedeeling’ kan alleen
plaatsvinden wanneer dit verschil in karakter wordt erkend. Zo moet de
administratieve rechter een actieve houding kunnen aannemen ten aanzien van
de feiten; als daarover een onjuiste voorstelling bestaat dan kan dit leiden tot
schade voor de staat:
‘Immers de lijdelijke houding welke de rechter pleegt aan te nemen bij
de behandeling van een civiel geschil; de gewoonte om eenvoudig
uitspraak te doen over de vraag zoals partijen hem die voorleggen,
zonder er zich om te bekommeren of deze vraag goed gesteld werd, past
niet bij de beslissing over het recht van den Staat, omdat deze geen
schade kan lijden door gebrekkige of onvolledige voorstelling van de
feiten, en dit te minder omdat in het administratief geding niet altijd een
orgaan van den Staat aanwezig is om voor diens recht op te komen. Aan
den rechter kan alzoo in het belang van eene deugdelijke
administratieve rechtspraak de bevoegdheid niet worden betwist om
zich ook buiten de klagenden om de inlichtingen te verschaffen, die hij
tot bepaling van zijn oordeel over het recht van den Staat mocht noodig
hebben, en van daar de behoefde aan eene andere wijze van onderzoek
dan bij het civiel proces gevolgd wordt.’ 57
53

Buijs 1891, p. 69-82.
Buijs 1891, p. 82-112.
55
De vierde paragraaf van het preadvies (p. 113-119) gaat ook over de inrichting van het
proces. Hierin staat weinig nieuws ten opzichte van deze paragraaf. Ik verwijs er daarom
naar in de voetnoten.
56
Buijs 1891, p. 70.
57
Buijs 1891, p. 74. Zie over actieve houding van de rechter bij het vergaren van feiten ook
p. 116.
54
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Verder is het van belang dat de procedure eenvoudiger is dan die van de
burgerlijke rechtsvordering. De procedure bij de Raad van State strekt hier tot
voorbeeld:
‘Hierbij komt dan nog dat de rechtspraak over administratieve
geschillen zich kwalijk laat rijmen met een proces-orde als in ons
wetboek van rechtsvordering is voorgeschreven. (…) De wijze waarop
den Raad van State met de beoordeeling van administratieve geschillen
belast, de bij haar aangebrachte zaken behandelt, heeft zich
daarenboven altijd gekenmerkt door eene groote mate van
eenvoudigheid, zonder dat de uitsluiting van zoo vele vormen en
rechtsmiddelen, in de burgerlijke proces-orde gebruikelijk, daar ooit,
voor zoover mij bekend is, eenig wezenlijk nadeel opleverde, maar
veeleer tot de spoedige en deugdelijke afdoening van zaken bijdroeg.’ 58
Ten slotte is de eenvoud van de procedure ook belangrijk in verband met de
kosten ervan:
‘En niet alleen dat zulk eene vereenvoudiging reeds op zich zelve bij
uitstek wenschelijk is, zij wordt volstrekt noodig, wanneer men wil
zorgen voor die groote onkostbaarheid van de administratieve
rechtspraak, welke de allereerste voorwaarde is van haar welslagen. Is
het ernst met de poging om aan elk die meent schade te lijden, omdat te
zijnen aanzien de wet door de administratie verkeerd wordt toegepast,
een rechter te geven, bevoegd om over de juistheid of onjuistheid van
die meening te oordelen, dan moet onkostbaarheid van het rechterlijk
onderzoek op den voorgrond staan. (…)’ 59
Buijs stelt daarbij dat de klachten waar het om gaat meestal van eenvoudige aard
zijn en, van hoeveel belang ook voor de betrokken personen, ook weer niet van
zo’n grote betekenis dat men zich alle moeite en risico’s van een gewone
burgerlijke procedure zou willen getroosten. Buijs vindt mogelijk daarom dat
ook niet-rechtsgeleerden partijen mogen vertegenwoordigen in het geschil.
Volgens Buijs is de aparte procedure datgene wat administratieve
rechtspraak tot een bijzondere maakt. Deze rechtspraak zou wel bij de gewone
rechtbanken kunnen worden ondergebracht, maar alleen als ze hun procedure
zouden aanpassen. In dat geval kan de rechtspraak net zo goed aan een afdeling
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Buijs 1891, p. 74. Op p. 117 merkt hij wel op dat ‘eenige meer dringende voorschriften
noodig zijn om zekerheid te geven, dat de gevraagde inlichtingen door autoriteiten en
bijzondere personen altijd op de eerste aanvrage zullen worden verstrekt’.
59
Buijs 1891, p. 73-75. Zie ook p. 113. Over de ongeschiktheid van de civiele procedure, zie
ook p. 78-79. Over het vereiste dat de administratieve rechter zelfstandig inlichtingen moet
kunnen inwinnen, zie ook p. 116.
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van de Raad van State worden opgedragen want daar bestaat al ervaring op dit
terrein.

3.2.4.3 De bescherming van subjectieve rechten
In de paragraaf waarin Buijs de bevoegdheid van de toekomstige administratieve
rechter uiteenzet, voegt hij een element van individuele rechtsbescherming toe.
Hij stelt daar dat de competentie van de rechter dient te worden uitgebreid met
het voorschrift ‘dat alle klachten over rechtskrenking door handelingen,
gepleegd ter uitvoering van wetten, algemeene maatregelen van bestuur of
andere koninklijke besluiten, in hoogsten aanleg zouden worden beslist door een
van de uitvoerende macht onafhankelijk gezag, d.w.z. door den administratieven
rechter’. 60 Hier is volgens Buijs geen sprake van een aparte procedure, naast de
eerder genoemde soort van geschillen, maar van een zeer algemeene opdracht.
‘Zoo dikwijls bijzondere personen of corporatiën schade lijden, omdat
door eene handeling van de uitvoerende macht het hun toegekende recht
geschonden werd, moeten zij een rechter kunnen vinden, die van hunne
klacht daarover kennis neemt, op welk onderwerp de betwiste handeling
van de administratie ook betrekking moge hebben. Het geschil, naar
aanleiding van zulk eene klacht opgerezen, betreft de uitoefening van
het regeeringsrecht en behoort alzoo bij den rechter die van publiekrechtelijke geschillen kennis neemt.’ 61
Het klachtrecht kan alleen worden uitgeoefend door degene die beweert ‘dat
zijn, maar niet een ander, bij wet of verordening gewaarborgd belang benadeeld
is, door de handeling van de overheid, welke tot de klacht aanleiding geeft’. Het
klachtrecht mag niet de gelegenheid bieden tot misbruik door proceslustigen!
In het kader van de bespreking van de relatie van het beroepsrecht tot het
vernietigingsrecht stelt Buijs tussen neus en lippen door wat hij voor zich ziet
als het gevolg van een inbreuk op het een persoon of corporatie wettig
toekomende recht: ‘in dat geval zal de uitspraak van den rechter beslissen, of het
betwiste besluit op het bijzondere geval, hem voorgelegd, al of niet mag worden
toegepast’. 62 Wanneer er sprake is van een inbreuk op een subjectief recht,
wordt het besluit dus buiten toepassing gelaten.
De toelichting op dit klachtrecht is uiteindelijk zeer summier, evenals de
uitwerking ervan. Buijs is wat betreft dit klachtrecht waarschijnlijk geïnspireerd
door het Pruisische recht. 63 Ten tijde van het preadvies was daar een dergelijk
klachtrecht van toepassing, naast een ‘reguliere’ administratiefrechtelijke
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Buijs 1891, p. 104. Dit voorschrift was al te vinden in de ontwerpgrondwet van de
Staatcommissie tot voorbereiding van de Grondwet van 1886.
61
Buijs 1891, p. 104.
62
Buijs 1891, p. 109.
63
Zie par. 3.2.2.3. Zie ook De Jong 1988, p. 185.
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procedure. 64 Het is niet duidelijk wat de intentie van Buijs was met het
individuele klachtrecht. Het is mogelijk dat hij, doordat de dogmatiek rondom
het besluitbegrip nog niet was ontwikkeld, geen andere manier zag om toegang
en object van de procedure onder woorden te brengen. 65

3.2.4.4 Zelf voorzien en goede voorlichting van partijen
Ten slotte vallen in Buijs’ beschrijving van de procedure voor het
Hooggerechtshof nog twee punten op. Ten eerste stelt hij voor dat het
Hooggerechtshof bij de beoordeling in hoger beroep de zaak zelf zal afdoen.
‘Kan dit een enkele maal niet geschieden, omdat voor afdoening eene feitelijke
beslissing noodig is, welke niet tot zijne bevoegdheid behoort, dan zal het hof de
zaak terugzenden aan het collegie dat in eerste instantie besliste, met last om bij
zijne nadere beslissing de uitspraak van het hof in het oog te houden.’ 66
Ten tweede doet Buijs een heel praktische suggestie voor een verbetering
van de procedure, wellicht vanuit zijn jarenlange ervaring als Staatsraad. Hij
stelt voor dat de rapporteur in een zaak al voor aanvang van de zitting aan
partijen duidelijk maakt wat hij van de zaak vindt. Het is daarbij niet de
bedoeling om op de eindbeslissing vooruit te lopen, maar dat hij de aandacht
vestigt op bijvoorbeeld de gebreken in de voorafgegane schriftelijke
bewijsvoering en op voorkomende onduidelijkheden in de zaak. Deze
handelwijze is in overeenstemming met de actieve rol van de rechter in dit
proces, en het is in belang van partijen: ‘Immers, wanneer die partijen of haar
gemachtigden vóór den aanvang der pleidooien vernemen wat den rechter nog
duister is en wat hem voorkwam aan de schriftelijke bewijsvoering te ontbreken,
dan weten zij ook aan welk gedeelte van het vraagstuk zij bij hare mondelinge
toelichting de meeste aandacht moeten wijden.’ 67

3.2.5 Samenvatting en bevindingen
Buijs was, na de totstandkoming van de wet op de Raad van State, een van de
voorstanders van invoering van administratieve rechtspraak. Hij vond het van
belang dat burgers bij een geschil met de overheid terecht konden bij een
onafhankelijke rechter. Zijn ideeën over administratieve rechtspraak heeft hij
nooit uitgewerkt in een concreet wetsvoorstel, maar ze kunnen gedestilleerd
worden uit zijn geschriften, met name uit zijn preadvies voor de NJV, uit zijn
‘Aantekeningen op de Grondwet’ en indirect uit zijn beschrijving van het Duitse
administratieve procesrecht. In zijn ideeën over administratieve rechtspraak staat
64

Par. 127, alinea 3 van het Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung van 30 juli 1883.
Bron: Vos 1902, p. 125. Buijs 1891 verwijst op p. 109 expliciet naar het Pruisische recht
wanneer hij het heeft over de aanvulling op de rechterlijke controle door het bestuur via een
stelsel van schorsing en vernietiging. Zie ook De Jong 1988, p. 185-185 en p. 192-193.
65
Zie ook De Jong 1988, p. 183-184.
66
Buijs 1891, p.115.
67
Buijs 1891, p. 117. Hier hebben partijen nog steeds behoefte aan, zie par. 7.6.3.
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voorop dat het gaat om geschillen tussen burger en overheid. Dit brengt speciale
eisen met zich ten aanzien van de procedure. Zo mag de rechter niet lijdelijk
zijn, zoals in het civiele procesrecht, maar dient hij, ter bescherming van het
publiekrecht, actief te zorgen dat de feiten zoals die spelen in een zaak overeen
komen met de werkelijkheid. Ook is het van belang dat de procedure
eenvoudiger is dan die van het civiele procesrecht. In grote lijnen verschilt het
administratieve procesrecht dat hij voorstelt dan ook niet van het procesrecht uit
de wet op de Raad van State. In zijn preadvies introduceert Buijs ook een
klachtenprocedure waarmee burgers kunnen opkomen tegen krenking van een
subjectief recht. Buijs is hier waarschijnlijk geïnspireerd door het Pruisische
recht, maar zijn ideeën over deze rechtsgang blijven onuitgewerkt. Ook stelt
Buijs voor dat de rechter beschikt over de bevoegdheid om zelf in de zaak te
voorzien. Alles overziend is het vanuit hedendaags perspectief niet duidelijk in
hoeverre Buijs voorstander was van een stelsel dat de controle op de handhaving
van het objectieve centraal stelt, of van een stelsel dat de nadruk legt op de
bescherming van de subjectieve rechten van individuen. De Jong schrijft deze
onduidelijkheid toe aan het feit dat Buijs niet bekend was met het
beschikkingsbegrip en dus niet beschikte over een conceptueel instrument om
dit onderscheid goed te kunnen maken. 68 Het is daarnaast mogelijk dat het
scherpe onderscheid dat wij nu maken tussen de controlefunctie enerzijds en de
bescherming van subjectieve rechten anderzijds als zodanig voor Buijs niet
bestond, en dat het vanzelfsprekend was dat het bestuursprocesrecht beide
aspecten omvatte.

3.3 De Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello
3.3.1 Inleiding
Nadat een grondwetswijziging in 1887 uitdrukkelijk de mogelijkheid had
geopend voor het instellen van een onafhankelijke administratieve rechter werd
in 1891 de Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello ingesteld. 69 Buijs was
lid van de commissie, maar maakte door zijn overlijden in 1893 de voltooiing
van het rapport niet mee. 70 De staatscommissie bracht op 15 mei 1894 verslag
uit, vergezeld van een wetsontwerp. Het wetsontwerp is nooit ingediend bij de
Tweede Kamer.
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De Jong 1988, p. 183-184.
Staatscommissie tot voorbereiding der uitvoering van de voorschriften der grondwet
aangaande de regeling van de administratieve rechtspraak ingesteld Bij KB van
16 september 1891, Stb. 14.
70
Kruseman 1938, p. 24: ‘Zijn heengaan was voor de zaak der administratieve rechtspraak,
die veel minder sterk stond dan oppervlakkig het geval scheen, een gevoelig verlies, want
niemand oefende, althans in de kringen der juristen, meer invloed uit dan hij op de vorming
eener openbare meening dat deze rechtspraak voor Nederland eene dringende behoefte
was.’
69
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De staatscommissie pleitte in haar rapport voor de instelling van een
onafhankelijke administratieve rechter. Bij de vraag wíe deze rechter moest zijn,
speelde de aard van de procedure een rol. De civiele rechter werd ongeschikt
bevonden, o.a. omdat het burgerlijke procesrecht te omslachtig en te duur zou
zijn voor het beslechten van administratieve geschillen. Het uiteindelijke
wetsontwerp, gepubliceerd honderd jaar voor de inwerkingtreding van de Awb,
bevatte in 86 artikelen een volledige regeling van procesrecht. De commissie gaf
de voorkeur aan de instelling van een apart administratief hoog-gerechtshof, dat
de rechtmatigheid van overheidshandelen zou toetsen. 71 De bevoegdheid van het
hof werd bepaald door enumeratie. 72 Aan partijen diende ‘het volle recht van
verdediging’ te worden verzekerd. 73 In dat kader werden de openbaarmaking
van de stukken, stukkenwisseling en hoor en wederhoor uitgebreid geregeld.
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de inrichting van de regeling
voor zover deze betrekking heeft op de feitenvaststelling, de ambtshalve
bepaling van de omvang van het geding en het zelf in de zaak voorzien.
Vervolgens wordt ingegaan op wat de Commissie zag als de functie van het
procesrecht, de rol van de rechter en de proceseconomie. Aan het einde zullen
aard en inrichting van de regeling in samenhang worden bekeken.

3.3.2 Feitenvaststelling
De administratieve rechter dient volgens de commissie bevoegd te zijn om
feitenonderzoek te doen. Hij dient daarbij gericht te zijn op het vinden van de
materiële waarheid:
‘Een rechter, die de feiten zou hebben te nemen, zooals zij hem door
eene der voor hem verschijnende partijen, al is die partij dan ook de
Uitvoerende Macht, worden voorgesteld, zou dien naam ons inziens niet
verdienen. Het komt ons voor, dat het niet de minst gewichtige taak van
den administrativen rechter is door de middelen, die hem verstrekt
worden, (…), de juiste toedracht der feitelijke omstandigheden van het
geschil vast te stellen.’ 74
In de toelichting is vermeld dat het geding zo dient te worden geregeld dat de
rechter alle middelen heeft ‘om de waarheid uit te vorschen’. 75 Aan het hof
worden geen bevoegdheden toegekend ten behoeve van vooronderzoek. Er vindt
71

Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, art. 14,
tweede alinea, wetsvoorstel.
72
Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, art. 1
wetsvoorstel.
73
Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, p. 33.
74
Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, p. 10.
Zie ook p. 35 en 36.
75
Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, p. 33.
Zie ook p. 13.
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een soort regiezitting plaats. Op deze zitting worden de ingediende stukken
voorgelezen en brengt de rapporteur, indien deze is benoemd, verslag uit. 76
Vervolgens kunnen partijen hun getuigen en meegebrachte deskundigen
ondervragen en laten ondervragen door de wederpartij. Ten slotte kunnen de
voorzitter en raadheren ambtshalve de getuigen en deskundigen ondervragen. 77
Deze procedure is behalve een middel om het recht van verdediging te
verzekeren ook een manier voor de rechter om de waarheid te achterhalen. 78
Daarna volgt een einduitspraak óf, als de zaken nog niet duidelijk zijn, een
tussenuitspraak. Ten behoeve van het onderzoek ná de zitting krijgt het hof de
bevoegdheid om inlichtingen in te winnen, 79 getuigen op te roepen, 80
deskundigen in te schakelen, 81 en een descente te doen. 82 Er wordt niet expliciet
melding gemaakt van de vrijbewijsleer.

3.3.3 Omvang van de toetsing
Het klaagschrift vormt de grondslag van het geding. Dit moet daarom alles
bevatten wat essentieel is. 83 Dat wil niet zeggen dat de rechter bij zijn
beoordeling binnen deze grondslag dient te blijven:
‘Bij het onderzoek en de uitspraak is het administratief hooggerechtshof aan de beweringen en conclusiën van de partijen niet anders
gebonden dan dat het daarover uitdrukkelijk uitspraak doet.’ 84
De memorie van toelichting bij dit artikel stelt: ‘Op de vordering van den klager
moet recht worden gedaan. Overigens is het hof geheel vrij; alles is ten deze van
publieke orde. Dit sluit echter verstek en desistement uit.’ 85 Ook met betrekking
tot de opstelling van de rechter stelt het rapport dat de rechter de bevoegdheid
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Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, art. 35.
Aan de rapporteur worden in het wetsvoorstel geen bevoegdheden in het kader van
vooronderzoek toegekend.
77
Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, art. 3642.
78
Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, p. 35.
79
Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, art. 45.
80
Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, art. 4647.
81
Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, art. 49
e.v.
82
Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, art. 57
e.v.
83
Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, p. 33.
84
Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, art. 16.
85
Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, p. 33.
Verwezen wordt naar artikel 34 dat stelt dat het onderzoek doorgaat als partij(en) niet zijn
verschenen en dat afstand van de klacht geen gevolg heeft.
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moet hebben om nieuwe rechtsmiddelen en rechtsgronden in het geding te
brengen. 86

3.3.4 Zelf in de zaak voorzien
Na het onderzoek volgt een uitspraak of, als de rechter verder ambtshalve
onderzoek nodig acht, een tussenuitspraak. Het wetsontwerp stelt:
‘De uitspraak is òf eene eindbeslissing òf eene interlocutoire.
Het hof kan bij de einduitspraak de zaak terugwijzen naar het
bevoegd administratief gezag. Dat gezag is verplicht de zaak met
inachtneming van de beslissing van het hof omtrent het rechtspunt af te
doen.’ 87
Uit het feit dat het hof niet verplicht is terug te verwijzen, kan worden afgeleid
dat het de bevoegdheid heeft om zelf in de zaak te voorzien. De memorie van
toelichting stelt dat het hof, als kwesties van recht en belang vermengd zijn, de
rechter geen zelfstandige beslissing kan nemen, maar alleen het rechtspunt kan
beslissen. Het hof heeft dus de bevoegdheid om zelf te voorzien als het enkel
gaat om de beantwoording van een rechtsvraag. 88

3.3.5 Opstelling van de rechter
Het voorstel van de commissie gaat uit van een actieve rechter. In haar verslag
stelt de commissie dat een lijdelijke houding den administratieve rechter niet
past vanwege de betrokkenheid van het algemeen belang:
‘Administratieve twistgedingen betreffen steeds de publieke orde. Bij
juiste beslissingen is het algemeen belang altijd betrokken. Van daar dat
eene lijdelijke houding den administratieven rechter niet past. Indien de
klager of de aangevallen administratieve autoriteit in gebreke blijven de
zaak in geschil behoorlijk toe te lichten, dan behoort de administratieve
rechter de bevoegdheid te hebben zowel om nieuwe rechtsmiddelen en
rechtsgronden in het geding te brengen als om te zorgen voor nader
onderzoek der feiten. (…) De eenige band, welke den rechter opgelegd
moet worden, is, dat hij heeft recht te doen omtrent de vorderingen van
partijen.’ 89
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Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, p. 13.
Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, art. 44,
MvT, p. 35.
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Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, p 35.
Artikel 19 stelt verder: De uitspraken van het hof hebben tussen partijen kracht van
gewijsde. Hierop is geen toelichting. Zie ook Hirsch Ballin, 1986a, p. 180.
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Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, p. 13.
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Ook in het kader van de vraag of de administratieve rechter alleen de
rechtmatigheid of ook beleidsvragen toetst, voegt de commissie toe dat de
rechter actief ‘de juiste toedracht der feitelijke omstandigheden van het geschil’
moet vaststellen. 90

3.3.6 Functie van het proces
Het doel van het in het rapport neergelegde stelsel van administratieve
rechtsbescherming is het bieden van rechtsbescherming aan burgers tegen
handelingen van de overheid bij een onafhankelijke rechter. 91 Een burger kan bij
het Hof in beroep wanneer ‘door eene beschikking, eene handeling of een
verzuim van eenig openbaar bestuur of ambtenaar een den klager volgens wet of
verordening toekomend recht is geschonden of hem in strijd met wet of
verordening eenige bevoegdheid ontzegd of eenige verplichting is opgelegd’.
Het beroepsrecht wordt toegekend aan degenen die een rechtstreeks belang bij
het betreffende overheidshandelen hebben. 92 Bij bijzondere wetsbepaling kan
worden bepaald dat niet slechts aan hem, wiens recht gekrenkt is, maar ook aan
anderen het recht van klacht kan worden gegeven. 93 ‘Met name behoort daar,
waar controle van het publiek op de handelingen der uitvoerende macht
wenschelijk is, zoals bv. ter zake van de samenstelling der kiezerslijsten, het
recht van klacht aan een ieder gegeven te worden.’ 94
In de toelichting op de bevoegdheid van het hof merkt de commissie op dat
het lastig is om erachter te komen of de bijzondere wet wel beoogd heeft het
90

Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, p. 10.
Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, m.n.
p. 2-3.
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Op p. 12 van het rapport wordt uiteengezet waarom geen beroep kan worden ingesteld door
wat wij nu derden-belanghebbenden noemen: ‘Het recht tot indiening eener klacht kan
beperkt worden tot hem, wiens rechtstreeksch door de wet gewaarborgd belang gekrenkt is,
dan wel uitgebreid worden tot hem, wiens belangen zijdelings door eene onrechtmatige
handeling der administratie geschonden zijn. Indien bijv. eene vergunning tot verkoop van
sterken drank in het klein in strijd met de drankwet geweigerd wordt, zal de aanvrager der
vergunning een rechtstreeksch belang hebben. Maar hoe, indien eene vergunning in strijd
met de bepalingen der drankwet wordt verleend? Hier is gehandeld in strijd met het recht en
het ware wel wenschelijk, dat er gelegenheid bestond den rechter wegens zoodanige
onrechtmatige handeling te adieeren. Degenen, die reeds eene vergunning in dezelfde
gemeente verkregen, hebben belang bij de vernietiging van de vergunning. (…) De
commissie meent echter, dat alleen rechtstreeksch belang tot het indienen van eene klacht
behoort te kunnen leiden, zoodat die indiening alleen kan geschieden op grond dat door
eene handeling van eenig openbaar bestuur of ambtenaar een den klager volgens wet of
verordening toekomend recht is geschonden of hem in strijd met wet of verordening eenige
bevoegdheid ontzegd of eenige verplichting is opgelegd.’ Zie echter ook artikel 29 jo. art.
36 van het wetsvoorstel.
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Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, art. 14,
eerste alinea. In het algemeen mogen alleen degenen met een rechtstreeks belang beroep
instellen, met uitzondering van enkele gevallen: p. 32.
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Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, p. 1213.
91

93

Hoofdstuk 3 De eerste voorstellen tot regeling van onafhankelijke bestuursrechtspraak

individu een recht te verschaffen. Verwezen wordt naar het geval waarin de
weigering van een vergunning tot oprichting van een inrichting alleen
geoorloofd is indien deze inrichting gevaar, schade of hinder kan veroorzaken.
‘Heeft de wet hier het recht der bijzondere personen tegenover de
administratieve willen waarborgen of heeft zij, van gevaar, schade en hinder
gewagende, alleen het richtsnoer willen aangeven, naar welke de administratie
zich in hare beslissingen omtrent het verleenen of weigeren van vergunningen
zou hebben te gedragen?’ 95 De commissie meent dat er op grond van de
wetsgeschiedenis sprake is van een instructienorm, maar dat er wel grond tot
twijfel bestaat. 96 De commissie verwacht dat dit zal veranderen als de wetgever
rekening houdt met de bevoegdheid van het hooggerechtshof bij de
vervaardiging van wetten.

3.3.7 Proceseconomie
Ook deze regeling van administratief procesrecht dient tot een eenvoudige en
goedkope procedure te leiden. ‘Het administratief geding behoort zoo te worden
geregeld (…) dat men eene eenvoudige en min* kostbare procedure verkrijgt.’ 97
Zo kan er geprocedeerd worden zonder procureur of advocaat. 98 Toch lijkt, als
je de procedure bekijkt, voor de opstellers van het ontwerp niet de prioriteit bij
eenvoud te hebben gelegen. 99 Er bestaat de mogelijkheid om een voorlopige
voorziening te vragen ten behoeve van schorsing van het besluit, 100 er kan een
tussenuitspraak worden gedaan, er is een verzetsprocedure 101 en er kan
schadevergoeding worden toegekend. In het algemeen kun je zeggen dat hier,
zeker in vergelijking met de procedure van het Kroonberoep zoals beschreven in
de wet op de Raad van State, sprake is van een goed geregelde, met de nodige
waarborgen voor de appellant omgeven gerechtelijke procedure. Weliswaar is de
procedure veel eenvoudiger dan die van het burgerlijke procesrecht, maar de
nadruk ligt op het ontwerpen van een volwaardige procedure voor een
onafhankelijke administratieve rechter.
3.3.8 Samenvatting en bevindingen
Het wetsontwerp dat het advies van de Staatscommissie-Kappeyne van de
Coppello vergezelt, bevat een volwaardig administratief procesrecht voor een
beroepsprocedure bij een onafhankelijke administratieve rechter. De procedure
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Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, p. 11.
Vanwege deze twijfel ziet de commissie af van het bepalen van de bevoegdheid van de
rechter bij algemene formule, en kiest zij voor een enumeratiestelsel, p. 11. Zie ook Donner
1987, p. 315.
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Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, p. 33.
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Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, art. 23.
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Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, p. 4.
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Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, art. 28.
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Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak, art. 6974.
96

94

3.4 Loeff

dient volgens de commissie weliswaar eenvoudig en goedkoop te zijn, maar wat
opvalt is dat het ontwerp een volwaardige procedure bevat, met o.a. de
mogelijkheid tot het verzoek om een voorlopige voorziening, het doen van een
tussenuitspraak en het toekennen van schadevergoeding. De procedure beoogt
rechtsbescherming te bieden tegen schending van een de klager toekomend
recht, of een in strijd met het recht onthouden bevoegdheid of opgelegde
verplichting. De bescherming van de subjectieve rechten van de klager staat
derhalve centraal in het voorstel. De commissie merkt echter wel op dat uit de
bestaande regelgeving vaak niet goed is op te maken of daarin is beoogd de
klager een subjectief recht te verschaffen.
Het feit dat individuele rechtsbescherming centraal staat in de procedure
betekent niet dat de procedure zo is ingericht dat bescherming van individuele
rechten in alle opzichten voorrang krijgt boven de handhaving van het publieke
recht. De inrichting van de procedure bevat veel meer bepalingen dan de
procedure bij de Afdeling geschillen van de Raad van State maar vertoont in de
opzet ook overeenkomsten met die regeling. 102 Zo heeft de rechter een actieve
rol bij de bewaking van het publieke belang, hetgeen betekent dat hij ambtshalve
feiten kan aanvullen om de beslissing in overeenstemming te laten zijn met de
werkelijkheid en ook ambtshalve rechtsgronden kan aanvullen, om de beslissing
in overeenstemming te laten zijn met het geldende recht. Het gaat dus enerzijds
om het belang van de klager: het hof heeft in dat kader ook de bevoegdheid om
zelf te voorzien als het enkel gaat om de beantwoording van een rechtsvraag.
Anderzijds wordt verzekerd dat de beslissing in overeenstemming is met het
geldende recht. Uit het rapport blijkt niet dat deze twee doelen destijds
onverenigbaar werden geacht.

3.4 Loeff
3.4.1 Inleiding
Johannes Alouisius Loeff staat bekend als de geestelijke vader van de eerste
wetsontwerpen tot regeling van de administratieve rechtspraak, waarover hij met
Struycken het vermaarde debat voerde. 103 Ook bekend is zijn proefschrift,
waarin hij de stelling verdedigt dat burgers geen subjectieve rechten aan de staat
kunnen ontlenen. Op basis van de wetsontwerpen en het proefschrift wordt hij
ook wel gezien als de geestelijke vader van het uitgangspunt dat handhaving van
het objectieve recht het primaire doel van het bestuursprocesrecht dient te zijn.
Het feit dat hij in dat kader de reformatio in peius verdedigde, stelde hem bij
sommige auteurs in een kwaad daglicht, als zou hij tegenstander zijn van het
bieden van adequate rechtsbescherming aan de burger. 104
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Zie hoofdstuk 2.
Loeff 1912, Struycken 1910 en 1912.
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Punt 1974, p. 287. Hij verwijst naar kritiek van tijdgenoten van Loeff: Kranenburg 1909,
p. 10 e.v.; Vos 1902, p. 49 e.v. en Groenendael 1906 p. 53.
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In deze paragraaf staan de wetsontwerpen van Loeff uit 1905 centraal.
Onderzocht wordt wat in het wetsontwerp de bevoegdheden van de
administratieve rechter waren ten aanzien van de feitenvaststelling, de bepaling
van de omvang van het geding en het zelf in de zaak voorzien. Voorts wordt
gekeken wat volgens de wetsontwerpen de functie is van het bestuursprocesrecht
en wat de rol is van de rechter. Ten slotte wordt bezien in hoeverre bij dit
procesrecht de factoren ‘snel, eenvoudig en goedkoop’ een rol speelden.
In paragraaf 3.4.2 zal eerst een kort overzicht worden gegeven van Loeffs
proefschrift. Daarin ontvouwt hij zijn aan Gneist ontleende idee van de Staat als
‘mit Imperium ausgestatteter Herr’ en verdedigt hij het uitgangspunt dat burgers
geen subjectieve rechten aan de staat konden ontlenen. Subjectieve
publiekrechten zijn volgens Loeff in veel opzichten een problematische
constructie waardoor een alternatieve grondslag moet worden gevonden voor het
recht op rechtsbescherming tegen de overheid. 105 Deze grondslag heeft hij
proberen te vinden in zijn proefschrift en de echo’s van deze ideeën klinken
door in zijn wetsontwerp.

3.4.2 Het proefschrift
De centrale stelling in het proefschrift van Loeff luidt dat burgers geen
subjectieve rechten hebben jegens de overheid. Subjectieve rechten behoren tot
het domein van het privaatrecht. De ene burger kan, op grond van het door de
overheid gegeven privaatrecht, een subjectief recht hebben ten aanzien van een
andere burger, maar wat betreft subjectieve rechten blijft het daarbij. Waar men
spreekt van subjectieve publieke rechten, maakt men de fout een figuur uit het
privaatrecht toe te passen in het publiekrecht.
Onder publiekrecht verstaat Loeff ‘het geheel der bepalingen door den staat
gegeven, regelende verhoudingen tusschen den Staat en den staatsonderdaan’. 106
Deze bepalingen hebben het karakter van imperatieven en roepen geen rechten
in het leven voor de onderdanen. Het gaat om bevelen, van de Staat, áán de
uitvoerders van die bevelen, om de belangen van de onderdanen te behartigen.
De Staat is namelijk een abstractie die zelf niet kan handelen en die daarom zijn
macht uitoefent via bevelen aan zijn ambtenaren en colleges. Het publiekrecht
bestaat grotendeels uit opdrachten aan die ambtenaren en colleges tot het
behartigen van het algemeen belang. Waar het lijkt alsof staatsrechtelijke en
105

Zie t.a.v. het strafrecht Loeff 1887, p. 42: je kunt wel een subjectief recht hebben om niet de
doodstraf opgelegd te krijgen, maar op het moment dat een staat besluit de doodstraf weer in
te voeren, ben je nergens. Rechten ten aanzien van de staat zijn dus illusoir. Zie ook Donner
1987, p. 314, nt. 31, die daarin opmerkt: ‘Hij [d.w.z. Loeff, KdJ] was m.i. een opmerkelijke
en aantrekkelijke persoonlijkheid. Tussen in abstracties denkende en gelovende Hollanders is
hij een zoon van de voormalige Generaliteitslanden, waar men heeft ondervonden dat
overheid en bestuur “macht” zijn, heersers, en dat er onder het gescherm met “openbaar
belang”, “democratie” en “rechtsstaat” heel wat apekool en gegoochel schuilt. Met zijn
vindingrijke geest is hij een tegenpool geweest van de “progressieve” intellectueel
Struycken.’
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Loeff 1887, p. 33.
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administratieve wetten wel degelijk rechten toekennen aan burgers, gaat het om
dergelijke opdrachten. Om zijn standpunt te onderbouwen onderscheidt Loeff
drie posities ten aanzien van het vraagstuk van de administratieve rechtspraak.
Verwerping van de administratieve rechtspraak
Als eerste bespreekt hij de leer die administratieve rechtspraak verwerpt omdat
deze afbreuk zou doen aan het gezag van het bestuur. Loeff verwijst hier naar
het werk van Stahl. 107 Volgens deze leer heeft een burger die zich in zijn rechten
gekort acht door verkeerde toepassing van het recht door een ambtenaar, geen
mogelijkheid om naar de rechter te gaan omdat daarmee de onderdaan tegenover
de staat zou komen te staan als schuldeiser tegenover schuldenaar, waarmee de
Staat zijn hoogheidskarakter zou verliezen. 108 Maar, zegt Loeff:
‘Stahl zoekt de rechtsschennis, waar zij niet is. Wanneer een ambtenaar,
bij de toepassing eener wet, die wet schendt, dan maakt hij geen inbreuk
op welke recht van welken onderdaan ook, want een onderdaan heeft
tegenover den Staat op geen recht aanspraak; – wat die ambtenaar
schendt is het publieke recht, de publiekrechtelijke rechtsregel, waarin
de staatswil is neergelegd. Niet tusschen den Staat en den onderdaan
ontstaat een verhouding door de niet naleving der wet door den
ambtenaar, maar tusschen den Staat en den ambtenaar. De ambtenaar
heeft het publieke recht geschonden, is den staatswil daarin neergelegd,
niet nagekomen.’ 109
De vraag die volgens Loeff nu gesteld moet worden, is wíe moet beslissen of de
ambtenaar al dan niet de wet heeft geschonden. Het antwoord van Loeff is hier
verhelderend vanwege de verhouding die hij schetst tussen Staat, regering en
rechter. Door de introductie van de Staat als abstractie kan hij pleiten voor een
onafhankelijke administratieve rechter die geen afbreuk doet aan het gezag van
de uitvoerende macht omdat de twee machten nevengeschikt zijn maar beide
ondergeschikt aan de Staat.
‘Antwoordt men nu: de Staat zelf moet beslissen, dan zegt dit antwoord
niets, want de rechter oefent evenzeer staatsmacht uit als de regeering;
de rechter die rechtspreekt staat evenzeer in staatsdienst als de regeering
die administreert; wanneer Stahl dan ook den rechter noemt “een derde”
tegenover den Staat mag men die uitdrukking gerust volkomen valsch
noemen. 110
Men behoort dus eene keuze te doen en te zeggen: “de regeering
zal beslissen” ofwel “de rechter moet uitspraak doen”.
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In nt. 1, p. 70 verwijst Buijs 1891 naar Thorbecke als Nederlandse aanhanger van deze leer.
Zie bijv. Thorbecke 1848, p. 85.
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Loeff 1887, p. 78.
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Loeff verwijst hier naar O. Bähr, Der Rechtsstaat, p. 83. (O. Bähr, Der Rechtsstaat: Eine
publicistische Skizze, Cassel: Wigand 1864).
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En dan valt de keuze waarlijk niet moeielijk. Immers liet men de
regeering beslissen, men zou evengoed aan den misdadiger de
beoordeeling kunnen overlaten omtrent de straf, die hem behoort te
worden opgelegd.
De regeering namelijk zelve ligt onder verdenking van in den
persoon van een harer leden den staatswil geschonden te hebben, en nu
zou de Staat aan den verdachte zelven de uitspraak overlaten of die
verdenking gegrond is of niet!
Zoo iets kan de Staat, die zijn voorschriften gehandhaafd en
nageleefd wenscht te zien, niet willen. Zoo iets mag hij niet willen; hij
zou daardoor zijn karakter van Rechtstaat ten eenenmale verbeuren.
De beslissing van de vraag of de regeering zijn wil al dan niet
heeft geschonden, behoort de Staat, die op den naam van Rechtstaat
aanspraak maakt, noodzakelijk op te dragen aan eene macht,
onafhankelijk, niet van hem, Staat, maar van de regering, eene macht,
die meer waarborgen aanbiedt voor onpartijdigheid, dan de regeering
ooit kan geven: met name aan de rechterlijke.’ 111
Loeffs schets van de positie van Stahl c.s. en zijn kritiek daarop, maakt duidelijk
wat de aantrekkingskracht is van zijn stelling dat de sfeer van rechten en
plichten bestaat tussen de Staat en het bestuur. Op deze manier oordeelt een
onafhankelijke rechter over rechtsschennis door de overheid zonder dat daarmee
de staatsrechtelijke positie van het bestuur wordt aangetast.
Administratieve rechtspraak ter bescherming van subjectieve rechten
De tweede positie die Loeff bespreekt is de leer die de administratieve
rechtspraak beschouwt als rechtspraak over krenking van subjectief recht.
Volgens Loeff heeft deze leer de meeste aanhangers. Onder de aanhangers in
Nederland zijn o.a. Buijs en Vos. 112 De kern van zijn betoog is wederom dat er
geen subjectieve plichten van de Staat zijn, geen rechten van de onderdanen
tegenover de Staat en dat deze tweede positie zich vergist door bestuur en
onderdaan als partijen tegenover elkaar te zetten. Hij adstrueert zijn betoog met
twee voorbeelden, ik geef er hier één.
Het voorbeeld betreft de verplichting van B&W om op grond van artikel 6
Kieswet een persoon die aan bepaalde in de wet gestelde voorwaarden heeft
voldaan, op de kiezerslijst te plaatsen. Loeff stelt dat het recht om op de
kiezerslijst geplaatst te worden volgens deze leer een subjectief publiekrecht
moet heten. Mocht nu iemand niet op de lijst geplaatst zijn, maar daar wel
aanspraak op maken, dan ontstaat er volgens de aanhangers van deze leer ‘een
publiekrechtelijk geschil tusschen het openbaar gezag, als toepasser der wet ( in
casu B. en W. ) aan de eene zijde en den persoon, wiens subjectief recht is
geschonden, aan de andere zijde’.
111
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Loeff 1887, p. 78-79.
Loeff verwijst hier o.a. naar Buijs 1884, p. 291 e.v. en Vos 1886, m.n. p. 1-80.
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Maar, zegt Loeff: B&W hebben helemaal geen verplichting te vervullen
tegenover het individu, maar tegenover de Staat. Dus als het individu een
subjectief recht zou hebben, dan zou dat tegenover de Staat zijn, maar zoiets is
onbestaanbaar. B&W maken zich bij overtreding van artikel 6 Kieswet zeker
schuldig aan rechtsschennis, dat wil zeggen aan schennis van de
publiekrechtelijke rechtsregel. Maar als B&W het voorschrift schenden, dan
schenden zij de wil van de Staat, niet iemands subjectieve recht.
‘Aangezien de Staat nu zulke verkrachting van zijn wil niet kan noch
mag dulden, behoort hij aan bepaalde personen de bevoegdheid te
geven, dat is hun de verplichting op te leggen, om, wanneer zij van
zulke rechtsschennis bekomen, daarvan aan den rechter mededeeling te
doen.
En de rechter zal dan de handelwijze van B. en W. toetsen aan den
publiekrechtelijken rechtsregel van art. 6 Kieswet, om, wanneer hij
mocht bevinden, dat B. en W. inderdaad dien rechtsregel hebben
geschonden, in dien geest uitspraak te doen en B. en W. te gelasten
alsnog die schennis te doen ophouden door dien bepaalden persoon te
plaatsen op de kiezerslijst.
Die rechtspraak zal dan eene zuivere rechtspraak zijn over den
objectieven regel, waarbij noch een geschil over subjectief recht, noch
partijen aanwezig zijn, en waarbij de belanghebbende, casu quo, zich
niet beroept op een subjectief recht, maar louter op den wil van den
Staat.’ 113
Hoewel Loeff hier een onderscheid wil maken tussen twee opvattingen over de
aard van het publiekrecht, laat het voorbeeld eigenlijk zien hoe het voor de
burger in dit geval niet zo veel uitmaakt of een schending van het objectieve
recht of zijn subjectieve recht wordt hersteld.
Administratieve rechtspraak als rechtspraak over de schending van de
objectieve regel
Als laatste bespreekt Loeff het standpunt dat administratieve rechtspraak gezien
moet worden als rechtspraak over schennis van het objectieve recht. In de
theorie van Gneist vindt Loeff de grondslagen voor de opvatting die
administratieve rechtspraak ziet als de handhaving van het objectieve recht. Hij
citeert uitgebreid uit een redevoering waarin Gneist eerst stelt dat het in het
bestuursrecht gaat om een objectieve rechtsorde, die onafhankelijk van de
klaagschriften van partijen in stand gehouden moet worden. Voor het
instandhouden is de medewerking van belanghebbenden, van degenen die in hun
persoon of vermogen door een administratieve handeling zijn getroffen, nodig.
Loeff benadrukt:
113

Loeff 1887, p. 89. Hierna geeft Loeff nog een voorbeeld uit het belastingrecht en bespreekt
vervolgens nog andere kenmerken van deze positie.
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‘Let wel, dat Gneist deze “Betheiligte” derhalve niet doet optreden met
de bewering dat hun subjectief recht geschonden is, maar, om zoo te
zeggen als wachters over de objectieve rechtsorde, met het verzoek en
den eisch, dat die objectieve rechtsorde gehandhaafd worde. In den
grond der zaak, zoo zegt hij, is het bij zulk optreden slechts te doen “um
die Initiative zu einer Correctur der Behördenthätigkeit, welche
geeignetenfalls auch von Amtswege eintreten könnte und sollte.ˮ ʼ 114
Voor Gneist en blijkbaar ook voor Loeff was er niets vreemds aan het idee dat
belanghebbenden met hun bezwaar of beroep een bijdrage leverden aan de
handhaving van het objectieve recht. Deze bijdrage is zelfs nodig.
Dit ‘Beschwerderecht’, dat nodig is voor de instandhouding van het
bestuursrecht, doet zich echter ook voor als een persoonlijk recht, dat nodig is in
het belang van een goede contradictoire procedure. Loeff geeft weer:
‘Dit recht van optreden nu “dies Beschwerderecht” der “Betheiligten”
erscheint allerdings auch als ein persönliches Recht”, als ein “rechtlich
geschütztes Individualinteresse” als eine formelle “Parteistellung”,
welche nothwendig ist, um für eine freie contradictorische Verhandlung
Sonne und Wind gleich zu vertheilen.’ 115
Gneist benadrukt echter dat het recht om als partij op te treden in de procedure
geen zelfstandig recht is, maar dat het gaat om ‘aus dem staatlichen Gebot
abgeleitete Rechte, welche, zu dem Zwecke einer gesetz- und sinngemäszen
Ausübung der Staatsgewalt, abgezweigt sind.’ 116
Volgens Loeff is deze leer de enige
‘die aan het karakter van het publieke recht en van de rechtspraak in
zake publiekrecht trouw is. Geen partijen strijdende over een subjectief
recht, maar enkel een objectieve publiekrechtelijke regel, waarvan de
beweerde schennis aan ’s rechter oordeel wordt onderworpen. En het
optreden der bij zulke schennis “Betheiligten” [is] veel meer een
publiekrechtelijke plicht, dan een recht.’ 117

114

Loeff 1887, p. 103.
Loeff 1887, p. 103. (Het aantal aanhalingstekens is overgenomen uit de oorspronkelijke
tekst.) Zie ook Commissie-Kappeyne van de Coppello, p. 35 en 36.
116
Loeff 1887, p. 103-104. Loeff verwijst hier naar Gneist’s Verhandlungen des zwölften
deutschen Juristentages, III, p. 221 en vlg. vooral p. 232, 233, 234.
117
Loeff 1887, p. 105.
115
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Loeff sluit het hoofdstuk over rechtspraak af met een viertal stellingen met
daarin de kenmerken van de administratieve rechtspraak. De derde stelling
betreft het karakter van het administratief proces: 118
‘Het administratief proces behoort het karakter te vertoonen van
rechtspraak over den objectieven regel, – en als gevolg moet aan die
uitspraak verbonden worden opheffing en herstel van den
onrechtmatigen toestand, door de rechtsschennis, casu quo, in het leven
geroepen.’119
Loeff trekt hieruit ten eerste de conclusie dat er een van de regering
onafhankelijk Openbaar Ministerie zou moeten komen dat onafhankelijk van de
belanghebbende burgers een zaak zou kunnen beginnen of laten rusten.
‘Vervolgens zou de administratieve rechter niet tevreden mogen zijn
met subjectieve waarheid, maar de objectieve waarheid moeten
nasporen. Aan bekentenis op zich zelve zou dus geene beslissende
bewijskracht moeten worden toegekend; en evenmin zou er van afstand
van recht sprake kunnen zijn.
Ook zou het voor de lijdelijkheid van het civielrechtelijke proces in
het administratiefrechtelijk geding geen plaats mogen worden
ingeruimd. De administratieve justitie behoort te breken met het
lijdelijk karakter van den burgerlijken rechter, enkel oordeelende over
hetgeen hem wordt voorgelegd, ’t zij goed, ’t zij dan kwalijk
voorgesteld en een veel meer werkdadige rol te aanvaarden. Het
karakter van eene vrije en zelfstandige enquête, nu aan het
administratieve onderzoek verbonden, mag ook aan de eigenlijke
rechtspraak nooit geheel ontbreken.’120
Ten slotte behoort de rechter volgens Loeff, ‘zoo vaak hij uitspreekt, dat er
schennis aanwezig is van een objectieven administratiefrechtelijken regel, te
bevelen, dat die schennis en hare gevolgen, worden opgeheven’. 121 Loeff geeft
een aantal voorbeelden. Als de burgemeester een bepaalde persoon niet op de
kiezerslijst heeft geplaatst en het OM aan de rechter de vraag voorlegt of de
burgemeester daarmee de wet heeft overtreden, dan moet, indien het antwoord
‘ja’ luidt, het gevolg alsnog inschrijving zijn van de persoon op de kieslijst. En
118

Stelling 1: Administratieve rechtspraak is uitspraak over beweerde rechtsschennis, niet over
beweerde belangenschennis, over grensoverschrijding en niet over maatovertreding. Stelling
2: Administratieve rechtspraak is uitspraak over beweerde schennis van een objectieven
rechtsregel, niet van een subjectief recht. Stelling 4. Beschouwd enkel uit het oogpunt van het
karakter van het publieke recht als subjectief recht, zou er geen reden zijn om de
administratieve rechtspraak op te dragen aan een afzonderlijke rechter.
119
Loeff 1887, p. 136-137.
120
Loeff 1887, p. 138-139. Loeff citeert hier Buijs 1884, p. 337.
121
Loeff 1887, p. 139.
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wanneer A in de patentwet is aangeslagen voor een bedrag van 400 gulden,
terwijl zijn bedrijf volgens de wet slechts voor 300 gulden mag worden
aangeslagen, en de administratieve rechter oordeelt dat de beweerde schennis
aanwezig is, dan zal aan A honderd gulden moeten worden terug gegeven; niet
omdat zijn subjectief recht was geschonden, maar als gevolg daarvan dat de
belastingambtenaar de wil van de Staat had overtreden door hem aan te slaan
voor 400 in plaats van 300 gulden. 122 Loeff concludeert:
‘In één woord, overal waar ten gevolge van overtreding van den
objectieven regel een individu of corporatie in zijne of hare belangen
werd geschaad, zal die schade behooren te worden hersteld.
Zoo vindt het subjectief belang bescherming, ten gevolgen van de
rechtspraak over den objectieven rechtsregel.’ 123
De vraag is of wat Loeff zegt werkelijk zo vreemd en kafkaësk is als wordt
beweerd. 124 De abstractie en verhevenheid van zijn staatsidee roepen associaties
op met absolutisme en machtsmisbruik, maar wanneer je in plaats van het het
woord ‘Staat’ bijvoorbeeld ‘wetgever’ leest, dan wordt het betoog minder
theoretisch en zijn Staat minder bedreigend. Loeff trekt zijn idee over de
onmogelijkheid van subjectieve publieke rechten consequent door en baseert
daarop zijn ideeën over administratieve rechtspraak. In deze ideeën is weliswaar
geen plaats voor subjectieve rechten ten aanzien van de overheid, maar worden
door de overheid geschonden subjectieve belangen wel beschermd door een
onafhankelijke rechter, evenals nu het geval is onder de Awb.
Wanneer hij bijna vijftien jaar na de verdediging van zijn proefschrift
minister van Justitie wordt, grijpt hij die gelegenheid aan om door middel van
zijn wetsontwerpen zijn ideeën in praktijk te brengen. 125

3.4.3 Het wetsontwerp
3.4.3.1 Inleiding
In 1905 dient de regering, met Loeff als minister van Justitie, drie
wetsontwerpen in bij de Tweede Kamer die betrekking hebben op de regeling
van de administratieve rechtspraak, waaronder het voorstel ‘Wettelijke
maatregelen tot regeling der Administratieve Rechtspraak’. 126 Wat bij lezing van
122

Loeff 1887, p. 139-140. Dit is een bijna letterlijke overname van de casus, alleen het taalgebruik is aangepast.
123
Loeff 1887, p. 140.
124
Punt 1974, p. 287.
125
In 1901 wordt Loeff minister van Justitie in het kabinet-Kuyper.
126
Kamerstukken II 1904/05, 159, 1-3. Het tweede wetvoorstel betreft de ‘Wijziging der wet op
de Regterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie’ (Kamerstukken II 1904/05, 159, 4-5) en
het derde ‘Klassen en samenstelling der gerechten en jaarwedden der rechterlijke ambtenaren
en beambten’. (Kamerstukken II 1904/05, 159, 6-7). NB Als bijlage bij de MvT wordt een
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literatuur óver de wetsontwerpen vooral blijft hangen is het fiasco van de
onderneming, Loeffs hooghartige houding en de intrekking van de
wetsontwerpen in 1937. 127 Wat echter opvalt bij lezing van zijn ‘Wetboek van
administratieve rechtsvordering’, is dat hij een zeer volledig bestuursprocesrecht
heeft ontworpen, met veel processuele waarborgen voor de burger. De grootste
weerstand tegen de voorstellen van Loeff ontstond vanwege de ruime
bevoegdheid die hij wilde toekennen aan de administratieve rechter. Deze kreeg
de algemene bevoegdheid om overheidsbeslissingen aan het recht te toetsen. 128
Het probleem volgens zijn critici was dat het bestaande bestuursrecht niet was
ontworpen met het oog op een dergelijke rechtmatigheidstoetsing, zodat de
administratieve rechter zou moeten toetsen aan normen die als instructienormen
voor het bestuur bedoeld waren. 129 Daarmee zou de rechter zich begeven op het
terrein van het bestuur, hetgeen in strijd zou komen met de
bevoegdheidsverdeling tussen bestuur en rechter. Uit de behandeling van het
wetsontwerp blijkt dat de mening in de Tweede Kamer over het wetsontwerp
sterk verdeeld was, en dat het de vraag was of er sowieso wel voldoende
draagvlak was voor bestuursrechtspraak door een onafhankelijke rechter. Een
andere reden dat de wetsontwerpen van Loeff nooit tot invoering van een
algemene bestuursrechtspraak hebben geleid, is dat het kabinet-Kuyper, waarin
Loeff minister van Justitie was, in augustus 1905 opgevolgd werd door het
kabinet-De Meester. Loeff wordt dan Tweede Kamerlid en de verdediging van
zijn wetsontwerp wordt overgenomen door zijn opvolgers. 130

3.4.3.2 Het advies van de Raad van State
De drie wetsontwerpen, waaronder het wetsontwerp ‘Wetboek van
administratieve rechtsvordering’, werden in april 1904 ter advisering voorgelegd
aan de Raad van State. 131 De Raad stelde dat er over de wenschelijkheid van
administratieve rechtspraak weinig of geen verschil van mening meer bestond,
maar was vervolgens zeer kritisch over de wetsontwerpen. Administratieve
rechtspraak behelst immers een toetsing aan administratieve rechtsnormen en
volgens de Raad zijn die er nauwelijks:

document meegestuurd waarin de administratieve rechtspraak wordt besproken van vijf
Duitse landen, Frankrijk en Italië: Kamerstukken II 1905/06, 63, 5.
127
Kamerstukken II 1936/37, 8, 1. Uit de schriftelijke behandeling van het ontwerp blijkt, in
ieder geval voor wat betreft het procesrechtelijke gedeelte, dat men in de Kamer de
voorstellen serieus nam. Ook Scholtens ging in 1913 uit van de mogelijkheid dat de
wetsontwerpen tot invoering van administratieve rechtspraak zouden leiden.
128
Art. 83 en 84 jo. art. 1-5 van het wetsontwerp.
129
Zie m.n. Struycken 1910.
130
Tot 1908 is dit Van Raalte in het kabinet-De Meester. Het daaropvolgende kabinetHeemskerk (1908-1913) heeft vier ministers van Justitie, waarbij Heemskerk zelf twee keer
als interim optreedt.
131
Kamerstukken II 1905/06, 63, 2, p. 1.
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‘Wat op het gebied onzer administratieve wetgeving hier te lande
bestaat, zijn thans, op enkele uitzonderingen na, die uitdrukkelijk zijn
aangegeven en geregeld, slechts voorschriften van administratief
beheer, die zoo goed mogelijk den goeden gang van zaken trachten te
verzekeren en tegen willekeur trachten te waken en waarvan de
toepassing onder hooger administratieve contrôle of met hoogere
administratieve voorziening is opgedragen aan administratieve organen,
die door hunne ambtelijke positie en de middelen die hun ten dienste
zijn gesteld, het best in staat worden geacht voor de naleving en
oordeelkundige toepassing dier voorschriften te zorgen.
Van recht in den eigenlijke zin of van onderscheiding tusschen
rechtsnormen en instructienormen is daarbij geen sprake.
Er zijn scherp begrensde en flauw begrensde normen, maar alle normen
zijn instructienormen, die onder de noodig geachte administratieve
waarborgen door de administratie naar haar beste weten volgens eed en
plicht moeten worden toegepast.’ 132
Door aan die normen te toetsen zal de rechter volgens de Raad op de stoel van
de administratie gaan zitten. Volgens de Raad moest dus eerst het gehele
administratieve recht worden herzien en dan zou met een vorm van rechtspraak
met een enumeratiestelsel kunnen worden aangevangen. Loeff wil daar niet op
wachten. Zijn wetsontwerpen richten zich op een hoger doel: ‘Geen enkel
administratief onrecht zal – behoudens uitzonderingen – aan de rechterlijke
contrôle ontsnappen: de administratieve rechter zal behooren tot de ééne
rechterlijke macht, die de heerschappij der wet, naar alle zijden heen,
verzekert.’ 133
De Raad verweet Loeff dat hij zich niet méér had aangesloten bij de
adviezen van de Staatscommissie uit 1894 en de bevoegdheid via een
enumeratiestelsel had geregeld. Dat was, gegeven de weerstand die tegen
administratieve rechtspraak bestond, zeker vanuit politiek opzicht handiger
geweest. Aan de andere kant stelt het advies van de Raad zulke hoge eisen aan
de invoering van een systeem van administratieve rechtspraak dat het de vraag is
of een terughoudender voorstel wel met instemming zou zijn ontvangen. 134
132

Kamerstukken II 1905/06, 63, 2, p. 2. (Ook: Belinfante 1906, deel I, p. 183).
Loeff in het slotwoord van het nader rapport, Kamerstukken II 1905/1906, 63, 3, p. 28. (Ook
in: Belinfante 1906, deel I, p. 259).
134
Zie ook het rapport van Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie
administratieve rechtspraak, p. 10 over de uiteenzetting over verschil in regelgeving met en
zonder discretionaire bevoegdheid en p. 11 over de vraag of er sprake is van instructienormen
of de toekenning van subjectieve rechten. Daaruit blijkt dat de stand van zaken in het
materiële bestuursrecht en de kennis ten aanzien van wetgevingstechnieken zeker niet zo in de
kinderschoenen stond als door de RvSt wordt gesuggereerd. De commissie heeft het wel over
het probleem dat het uit de wetten niet goed valt op de maken of er sprake is van toekenning
van een recht aan een bijzondere persoon. Ze stelt dat dat verklaarbaar is omdat dat in het
133
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3.4.3.3 Het wetsontwerp
3.4.3.3.1 Overzicht van de inhoud
Het wetsontwerp bevat 292 bepalingen en een slotbepaling. Al deze bepalingen
zijn bepalingen van procesrecht. De rechtspraak wordt opgedragen aan de
gewone rechterlijke macht en de noodzakelijke bepalingen over de
rechtsprekende colleges krijgen een plaats in de Wet op de Rechterlijke
Organisatie. 135 Bij lezen van het wetsontwerp valt op dat Loeff een degelijk
wetboek van administratieve rechtsvordering tot stand heeft willen brengen. Bij
de toelichting op het wetsontwerp wordt vaak verwezen naar de Beroepswet,
maar het wetsontwerp bevat meer processuele rechten voor de belanghebbende
dan de Beroepswet. Verder worden sommige zaken zeer gedetailleerd geregeld.
Zo wordt bijvoorbeeld geregeld wie verweerder is, wanneer een bestuursorgaan
heeft opgehouden te bestaan, 136 en wordt bijvoorbeeld geregeld wat er moet
gebeuren als een gerechtelijk stuk onbestelbaar blijkt te zijn. 137 Door deze
gedetailleerdheid lijkt het procesrecht van het wetsontwerp, zeker in vergelijking
met de procedure van het Kroonberoep, enigszins op het burgerlijk procesrecht.
Dit zal te danken zijn aan het feit dat Loeff de wetsontwerpen door de privatist
Suijling liet vervaardigen. 138
Voor dit proefschrift is relevant het Tweede Boek, ‘Van het rechtsgeding in
eersten aanleg’, en daarvan de derde titel: ‘Van de wijze van behandeling voor
de gerechtshoven’. 139 Om een idee te krijgen van zijn wetsontwerp geef ik
hieronder een overzicht van de afdelingen die deze titel bevat:
1e Afdeling: Van den aanvang van het rechtsgeding en de schriftelijke
behandeling (art. 83-99)
2e Afdeling: Van het voorbereidend onderzoek (att.100-120)
3e Afdeling: Van de behandeling ter terechtzitting (art. 121-137)
4e Afdeling: Van eenige gronden van niet-ontvankelijkheid (art. 138-146)
5e Afdeling: Van de schorsing der tenuitvoerlegging van een aangevallen
besluit (att. 147-151)
kader van geschilbeslechting door de administratie zelf ook geen noodzakelijk onderscheid is.
Zie Donner 1987 p. 315 voor kritiek op de wetsvoorstellen van Loeff. Zie ook Vleesch
Dubois & Schoonenberg 1957, p. 3-4.
135
Dit is het tweede wetsvoorstel, Kamerstukken II 1904/05, 159, 4-5.
136
Kamerstukken II 1904/05, 159, art. 18.
137
Kamerstukken II 1904/05, 159, art. 56.
138
Kruseman 1938, p. 54. Het betreft J.Ph. Suijling (1869-1962).
139
Om technische redenen wordt de behandeling van het geding bij de gerechtshoven gegeven,
die dan van toepassing wordt verklaard op de behandeling bij de rechtbanken,
Kamerstukken II 1904/05, 159, art. 191, Kamerstukken II 1914/15, 47, 1, p. 68. (Ook:
Belinfante 1906, deel III, p. 143-144.)
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6e Afdeling: Van de voeging en de tusschenkomst (art. 152-158)
7e Afdeling: van de schorsing van het rechtsgeding voor onbepaalden tijd
(art. 159-165)
8e Afdeling: Van den afstand van het beroep, den dood en de verandering
van den staat van partijen en het optreden van nieuwe
vertegenwoordigers (art. 166-168)
9e Afdeling Van het bewijs (art. 169-174)
10e Afdeling: Van de beraadslaging en de beslissing (art. 175-190)

Het ontwerp-Wetboek van Administratieve Rechtsvordering werd op 17 februari
1905 aangeboden aan de Tweede Kamer. 140 De wetsontwerpen werden in het
voorjaar van 1906 in de afdelingen onderzocht. 141 De wetsontwerpen hebben het
nooit tot een plenaire behandeling gebracht en zijn in 1935 ingetrokken. 142
3.4.3.3.2 Schriftelijke behandeling van het algemene deel
In het algemene deel van de memorie van toelichting wordt ervan uitgegaan ‘dat
alle schrijvers het eens zijn over de groote weldaden, die eene goed geregelde
administratieve rechtspraak zal brengen’. 143 In het voorlopig verslag wordt
melding gemaakt van enkele leden die het hier niet mee eens zijn. Ze stellen dat
er geen essentieel onderscheid tussen publiek- en privaatrecht bestaat, dat
‘vorderingen van bijzondere personen altijd als van privaatrechtelijken aard zijn
te beschouwen, zoodat de burgerlijke rechter behoort te oordeelen over alle
zoodanige vorderingen, gegrond op schending van subjectieve rechten door de
administratie’. 144
De regering antwoordt dat ze een diepgaand verschil ziet tussen burgerlijk
en publiek recht en verzet zich tegen berechting van deze geschillen door de
burgerlijke rechter. Als voornaamste bezwaar wordt de lijdelijkheid van de
burgerlijke rechter aangevoerd:
‘Niet alleen dat dergelijke processen steeds in hoofdzaak loopen over
vragen van publiek recht; zij betreffen bovendien steeds de uitoefening
140

Kamerstukken II 1904/05, 159, 1, 2 en 3.
Het naar aanleiding van dit onderzoek opgemaakte verslag werd op 8 juni 1907 naar de
toenmalige minister van Justitie Heemskerk gezonden. In november 1911 zond de minister
van Justitie van dat moment, Regout, een memorie van antwoord naar de Tweede Kamer.
Naar aanleiding van dit antwoord volgt een nader schriftelijk overleg tussen de minister en de
commissie van voorbereiding. Het VV, de MvA en het schriftelijk overleg zijn gepubliceerd
in Kamerstukken II 1914/15, 47, 1. In januari 1913 overlijdt minister Regout. Misschien zijn
ook het relatief grote aantal wisselingen in de post van minister van Justitie er debet aan dat
het Ontwerp nooit in de Kamers is behandeld.
142
Kamerstukken II 1936/37, 8, 1.
143
Kamerstukken II 1904/05, 159, 3, p. 23.
144
Kamerstukken II 1914/15, 47, 1, p. 6.
141
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van het overheidsgezag en mogen dus niet geperst in het kader onzer op
de lijdelijkheid des rechters gebaseerde burgerlijke rechtsvordering.
Alleen een proces voor een rechter, die de leiding van het geding heeft,
bevredigt de eischen, die goede administratieve rechtspraak stelt.’ 145
De overige relevante aspecten van de algemene beschouwingen, waaronder
Loeffs visie op administratieve rechtspraak, zijn verwerkt in de onderstaande
onderwerpen.
3.4.3.3.3 Feitenvaststelling
De wetsartikelen
Het wetsontwerp bevat een groot aantal bepalingen ten behoeve van de
feitenvaststelling door de rechter.
Ten eerste is er het voorbereidend onderzoek. De voorzitter kan zelf
onderzoek doen of láten doen door rechters-commissarissen voor
administratieve zaken, kantonrechters, commissarissen van rijks- of
gemeentepolitie of inspecteurs van den arbeid of volksgezondheid. 146 De
voorzitter of andere persoon die het vooronderzoek leidt, is bevoegd inlichtingen
te vragen bij het openbaar gezag en zijn ambtenaren, personen als getuige of
deskundige op te roepen, deskundigen in te schakelen ten behoeve van
schriftelijk advies, partijen op te roepen, vergezeld van de door hem
noodzakelijk geachte getuigen en deskundigen, onderzoek ter plaatste te doen en
inzage en afschrift te nemen van onder organen van openbaar gezag berustende
boeken en bescheiden. 147
Hoewel Loeff wil dat de rechter zich actief opstelt ten aanzien van de
feitenvaststelling, bouwt hij tegelijkertijd een waarborg in zodat de feiten toch
vanuit een onpartijdig, objectief standpunt in het proces worden betrokken: de
rechter-commissaris die in een rechtsgeding als leider van het voorbereidend
onderzoek is opgetreden mag niet aan de behandeling van het geding ter
terechtzitting deelnemen. 148
Ook de behandeling ter terechtzitting is uitgebreid geregeld en verschaft de
rechter een groot aantal bevoegdheden. De voorzitter kan ambtshalve of op
verzoek van een partij, partijen, getuigen en deskundigen oproepen. 149 Partijen
kunnen getuigen en deskundigen meebrengen of laten oproepen. 150 Getuigen en
deskundigen kunnen door de voorzitter en de leden van het gerecht, en, door
tussenkomst van de voorzitter, door partijen ondervraagd worden. 151 Tegen dit
laatste werd door een aantal Kamerleden bezwaar gemaakt; zij wilden dat
145

Kamerstukken II 1914/15, 47, 1, p. 6.
Kamerstukken II 1904/05, 159, 2, art. 103.
147
Kamerstukken II 1904/05, 159, 2, art. 107.
148
Kamerstukken II 1904/05, 159, 2, art. 118.
149
Kamerstukken II 1904/05, 159, 2, art. 126 en 128.
150
Kamerstukken II 1904/05, 159, 2, art. 129.
151
Kamerstukken II 1904/05, 159, 2, art. 132.
146
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partijen ook zonder tussenkomst van de voorzitter getuigen en deskundigen
konden horen. Dit bezwaar werd gehonoreerd. 152
Het wetsontwerp kent een aparte afdeling over het bewijs. 153 Hier wordt de
vrijbewijsleer gecodificeerd. Vastgelegd wordt dat waardering van de
bewijsmiddelen aan de rechter wordt overgelaten. 154 De inbreng van
bewijsmiddelen wordt geregeld, en gesteld wordt dat feiten van algemene
bekendheid of die de rechter uit eigen waarneming ter terechtzitting bekend zijn,
niet bewezen behoeven te worden. 155 Voor het overige dienen feiten dus wel
bewezen te worden. Bewijsvoorschriften uitgevaardigd door bestuursorganen
dienen buiten toepassing te worden gelaten. 156 Voor de rechter zijn deze alleen
bindend wanneer ze zijn vervat in een AMvB, provinciale verordening,
provinciaal reglement voor een waterschap, veenschap of polder. 157
Memorie van toelichting
In het algemene deel van de memorie van toelichting bij de wetsontwerpen
wordt in het kader van de rol van de rechter het perspectief op de
feitenvaststelling uiteengezet. 158 Voor de taakvervulling van de rechter is ten
eerste van belang dat hij het proces leidt. Dit beginsel zal worden besproken in
paragraaf 3.4.3.3.7. De drie andere beginselen zijn:
2. Hij beslist niet, dan nadat de partijen in de gelegenheid zijn geweest,
mondeling haar standpunt voor hem uiteen te zetten.
3. Hij beslist op bewijs, ter openbare terechtzitting geleverd.
4. Hij beslist naar vrije overtuiging.
Het tweede beginsel gaat over het belang van het onderzoek ter zitting, waarbij
de nadruk ligt op het recht van partijen om gehoord te worden en feiten naar
voren te brengen. In het onderstaande citaat is te lezen hoe wordt omgegaan met
enerzijds het uitgangspunt dat daarvoor uiteen wordt gezet, namelijk dat in het
kader van de waarborging van het publieke recht, de rechter alles moet doen wat
nodig is om een juiste uitspraak te krijgen, en anderzijds dat het ook gaat om
rechtsbescherming van de partijen. Partijen moeten daarom hun standpunt
kunnen toelichten. Het begrip ‘contradictoire procedure’ wordt echter niet
genoemd en het recht van partijen om te reageren op bepaalde feiten komt niet
echt naar voren:
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‘Bloot toeschouwers zijn de partijen in het administratief geding
evenwel niet. Al gaat het in dit geding om een staatsbelang, het gaat
toch ook om een belang der twistende partijen. De gevolgen der
uitspraak worden door haar zelfs in de eerste plaats gevoeld. De
rechterlijke beslissing mag daarom niet vallen, voordat de partijen den
rechter mondeling haar wederzijdsch standpunt hebben kunnen
toelichten. Met dien eisch der billijkheid rekent het ontwerp; het geeft
de partijen het recht op mondeling gehoor. Bovendien vergunt het haar,
ter verdediging van haar standpunt bewijsmiddelen te berde te brengen
en, in het belang van een behoorlijk onderzoek, bepaalde beschikkingen
betreffende de gedingvoering uit te lokken. Rechtstreekschen invloed op
den loop van het proces is haar echter onthouden.’ 159
Het aspect van hoor en wederhoor en het verdedigingsbeginsel krijgen een
plaats in het derde beginsel: partijen moeten feiten naar voren kunnen brengen
en daarop kunnen reageren zodat ze invloed kunnen uitoefenen op de feiten die
de rechter bij zijn uitspraak in acht zal nemen.
‘Het recht op mondeling gehoor is niet alleen een recht,
rechtsbeschouwingen voor te dragen, maar ook en vooral een recht van
critiek op het bewijsmateriaal, dat in het geding is bijeen gebracht. Aan
deze bevoegdheid tot critiek ontleent het recht op mondeling gehoor
zelfs zijne grootste waarde.
Om wezenlijke critiek te kunnen oefenen moeten de partijen
bevoegd zijn, het voorwerp der critiek van nabij te bezien. Op deze
overweging steunt de bepaling van het ontwerp, dat het bewijs, waarop
de rechter recht doet, ter openbare zitting moet geleverd worden (artt.
169 en 170 Ontw.). De partijen mogen op die zitting tegenwoordig zijn.
Het bewijsmateriaal, dat den grondslag van ’s rechters beslissing zal
vormen, wordt derhalve onder hare oogen bijeengebracht. De realiteit
van het recht tot contrôle is daarmede gewaarborgd.’ 160
Het vierde beginsel is de vrijbewijsleer:
‘Te dringender is de eisch, dat het bewijs ter openbare zitting geleverd
wordt, omdat de rechter naar vrije overtuiging beslist. Het administratief
proces is immers het onderzoek van eene klacht over een administratief
besluit of eene administratieve handeling of weigering. De appreciatie
der feiten, waarop zulke administratieve daden steunen is aan het vrije
159
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inzicht der administratie overgelaten. Beperkende bewijsregels binden
haar niet, omdat de onvolkomenheid van het bewijs haar niet van de
verplichting ontheft, een besluit te nemen of eene handeling te
verrichten. En evenals de administratie zal de rechter, die haar daden te
beoordeelen krijgt, steeds tot eene beslissing moeten komen. Hoe
onvolkomen het bewijs ook zij, hij zal zich daarmede moeten zien te
redden. Of, om deze gedachte in technischen vorm te kleeden, ook de
rechter zal de bewijskracht van het bewijsmateriaal naar vrije
overtuiging waardeeren.’ 161
Reacties vanuit de Tweede Kamer
In het voorlopig verslag komt de feitenvaststelling aan de orde in verband met
de opzet van de ontwerpen. Een aantal leden vond de opzet te ‘grootscheeps’. Ze
vinden het onder andere een probleem dat de rechter onderzoek moet doen naar
de feiten. Ze stellen, mogelijk naar aanleiding van de gedetailleerdheid van het
voorstel en de uitgebreide bevoegdheden die ten behoeve van de
feitenvaststelling zijn geregeld, aan de orde wat het zou betekenen als de rechter
echt ‘de materiële waarheid’ zou moeten onderzoeken:
‘En al heeft de administratie, wellicht in meer dan ééne instantie, een
onderzoek naar de feiten, waarop het aankomt, ingesteld, in het geding
voor den administratieven rechter zal opnieuw en herhaaldelijk een
feitenonderzoek kunnen plaatshebben in nog wijder omvang dan voor
den burgerlijken rechter, want, terwijl deze lijdelijk blijft, zal men zich
in een administratief geding kunnen bepalen tot indiening van een
slechts weinige regels bevattend klaagschrift, waarna de administratieve
rechter, die volgens den Minister “meester van het proces” is, verplicht
zal zijn feitelijk onderzoek in te stellen en bewijsmiddelen en
bewijsgronden bijeen te brengen. Het rechtsgebied den nieuwen rechter
toebedacht, omvat nagenoeg het geheele gebied der administratie en de
voorgestelde regeling geeft hem tot taak nagenoeg het geheele werk der
administratie over te doen. In de Memorie van Toelichting wordt dan
ook gesproken van het contrôle-recht des rechter, alsof het hier om
toezicht op de administratie te doen ware.’ 162
Waar bij de behandeling van de voorstellen van de wet op de Raad van State en
van de Beroepswet het zoeken naar de materiële waarheid wordt gezien als een
noodzakelijk onderdeel van het administratief procesrecht, 163 stelt een aantal
Kamerleden zich hier voor wat het concreet zou betekenen als deze algemene
administratieve rechter echt naar de materiële waarheid zou gaan zoeken: dan
begeeft hij zich volgens hen op het gebied van het bestuur.
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Verder vrezen deze leden dat het aantal klachten te groot zal worden, omdat het
procederen niet duur zal zijn. Er worden beperkingen voorgesteld naar het
voorbeeld van Oostenrijk, waar de bestuursrechter geen ambtshalve
feitenonderzoek doet. De regering antwoordt dat de rechter heel vaak gebruik
zal kunnen maken van het materiaal van het bestuur en verder dat als barrière
griffierecht zal worden geheven en een beroepstermijn geldt van dertig dagen.
De regeling zoals in Oostenrijk acht de regering ongewenst aangezien de uitslag
van een proces toch vaak nog meer afhangt van de onbevooroordeelde
vaststelling van de feiten dan van de nauwkeurige interpretatie van de wet. 164
Loeff acht ten slotte de taak van de rechter ten aanzien van de feiten ook
van belang in verband met het beginsel van ongelijkheidscompensatie. De
administratieve rechter heeft:
‘vast te stellen, of de Overheid tegenover aan haar ondergeschikte
particulieren of openbare organen de wet in acht heeft genomen. Nu kan
men aan het ondergeschikt orgaan (klager) bezwaarlijk de bevoegdheid
verleenen, de hoogere autoriteit (verweerder) tot overleggen van haar
bewijsmateriaal aan den rechter te dwingen. En den particulier kan nog
minder de beschikking over de bewijzen van de Overheid worden
toegekend. Moest het bewijsmateriaal enkel van den kant van den
klager komen, vaak strandde derhalve zijn actie op het gemis aan de
noodige feitelijke gegevens. Daarbij komt nog, dat de verweerder, als
openbare autoriteit, de uitgaven voor de getuigen en deskundigen, die
zij in het veld wil brengen, niet uit eigen beurs, maar uit de beurs van
Rijk, provincie of gemeente bekostigt. Opdat de ongelijkheid, die de
verhouding van partijen kenmerkt, den klager niet tot nadeel strekke,
moet de rechter dus de bewijslevering en daarmede het proces kunnen
leiden.’ 165
Loeff deelt dit overigens niet mee in de context van de discussie over het
bewijsrecht. Hij draagt hier argumenten aan ter ondersteuning van zijn standpunt
dat de administratieve rechter niet zo lijdelijk als de burgerlijke rechter kan zijn.
3.4.3.3.4 Omvang van de toetsing
De wetsartikelen
Het wetsontwerp kent twee bepalingen die betrekking hebben op de omvang van
de toetsing. Artikel 83 van het wetsontwerp luidt:
‘Het rechtsgeding vangt aan met het instellen van beroep tegen een
besluit, eene handeling of eene weigering van een administratief
orgaan.
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Een tegen een deel van een besluit, eene handeling of eene
weigering ingesteld beroep wordt geacht tegen het geheele besluit of de
geheele handeling of weigering gericht te zijn.
(…)’ 166
Artikel 187 luidt:
‘De beslissing van het gerecht betreft de onderwerpen, door het
klaagschrift aan zijn oordeel onderworpen.
Indien het gerecht in zijne uitspraak eene veroordeling uitspreekt
of een besluit vaststelt, is het bevoegd, anders te veroordeelen of te
besluiten, dan door den klager gevorderd is.’
De toelichting
In het algemene deel van de memorie van toelichting wordt duidelijk een relatie
gelegd tussen de taak van de rechter om het objectieve recht te handhaven en de
omvang van het geding te bepalen:
‘Wie den rechter aan het werk wil zetten, kan echter niet volstaan met
een algemeen verzoek tot rechterlijke tusschenkomst. De rechter
behoort toch te weten, welke machtsoefening van hem verlangd wordt.
De verzoeker zal derhalve den omvang van ’s rechters werkzaamheid
moeten bepalen. Hoe zal hij dit nu doen? Door, zooals in het burgerlijke
proces, naar aanleiding van zekere wetsschennis een bepaalde
machtsoefening van den rechter te vorderen? Of door eenvoudig de
wetsschennis, d.i. het besluit, de weigering of de handeling der
administratie, waardoor de verzoeker zich gegriefd acht, nauwkeurig
omschreven ter kennis van den rechter te brengen, met verzoek te doen,
wat de wet eischt?
In het eerste geval is de rechter aan de vordering van den verzoeker
gebonden in dezen zin, dat hij nooit grooter macht mag oefenen, dan
door den verzoeker is gevraagd. In het tweede geval is de rechter slechts
gebonden aan het onderwerp der klacht. Hij mag dan enkel oordeelen
over de weigeringen, handelingen en besluiten, waartegen de klacht
gericht is. Hij beslist echter, zooals ingevolge de wet ten aanzien van
deze onderwerpen beslist moet worden, onverschillig of zijne beslissing
meer of minder geeft dan de verzoeker wenscht.
Alleen zulk eene bepaling van ’s rechters taak, die hem enkel bindt
ten aanzien van het onderwerp der klacht, is in overeenstemming met
den bijzonderen aard van het publiek recht. De verwezenlijking van dit
recht is, behalve zaak van den onderdaan, ook en zeker niet in de laatste
plaats, zaak van de Overheid. De verzoeker mag daarom niet in staat
zijn, door eene gebrekkige formuleering zijner vordering, den rechter te
166
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beletten de wet in hare vollen omvang toe te passen. In deze zin is de
quaestie dan ook door art. 187 Ontw. uitgemaakt. 167
Dientengevolge zal, in zijn wezen, het administratief geding niet,
gelijk het burgerlijk, de beslissing over eene vordering, maar het
onderzoek van eene klacht zijn.’ 168
Ook als het gaat om de bespreking van de beginselen van procesrecht stelt de
memorie van toelichting:
‘De rechter onderzoekt alleen, als eene klacht bij hem wordt ingediend.
En hij onderzoekt alleen het onderwerp der klacht, d.i. het besluit, de
handeling of de weigering der administratie, waartegen de klacht gericht
is. Mits hij slechts zorgt, enkel recht te spreken over dit onderwerp, is
hij voor het overige niet aan de vorderingen der partijen gebonden. Dit
is het beginsel der z.g. relatieve ongebondenheid des rechters.’ 169
Uit artikel 83 volgt dat partieel beroep niet mogelijk is. De memorie van
toelichting stelt dat de beperking van een beroep tot een deel van een besluit,
handeling of weigering, de rechter soms de juiste vervulling van zijn taak
onmogelijk kan maken. 170 Bij artikel 187 wordt toegelicht dat de rechter alleen
onderzoekt als een klacht bij hem wordt ingediend. En hij onderzoekt alleen het
onderwerp der klacht, d.i. het besluit, de handeling of de weigering der
administratie, waartegen de klacht gericht is. De eerste alinea van de bepaling
suggereert dat de appellant met de onderwerpen genoemd in zijn beroepschrift
invloed kan uitoefenen op de omvang van de toetsing door de rechter, maar uit
de toelichtingen blijkt dat met ‘onderwerp’ het betreffende besluit, de weigering
of de handeling bedoeld wordt. Dit wordt bevestigd door de tweede alinea van
artikel 83. Uit de tweede alinea van artikel 187 volgt dat de rechter niet
gebonden is aan de vordering.
Reacties vanuit de Tweede Kamer
In het voorlopig verslag uitten vele leden bezwaar tegen artikel 187 van het
ontwerp, met name vanwege de in de tweede alinea gegeven mogelijkheid om
ultra petita te gaan.
‘Er waren leden, die deze bepalingen in verband brachten met het
vraagstuk van de lijdelijkheid des rechters. Zij betoogden, dat wanneer
men den rechter eene zoo actieve rol geeft als het ontwerp doet, hij al te
zeer als handelend orgaan gaat optreden en daardoor in onbevangenheid
en onpartijdigheid te kort zal schieten. Op die wijze verliest de

167

Hier wordt vervolgens verwezen naar art. 53 Beroepswet. Zie hiervoor par. 4.2.2.3.
Kamerstukken II 1904/05, 159, 3, p. 32.
169
Kamerstukken II 1904/05, 159, 3, p. 35.
170
Kamerstukken II 1904/05, 159, 3, p. 43.
168

113

Hoofdstuk 3 De eerste voorstellen tot regeling van onafhankelijke bestuursrechtspraak

administratieve rechtspraak, welke immers bedoelt te geven een beroep
op een onpartijdig orgaan, haar reden van bestaan.’ 171
De mogelijkheid om buiten het gevorderde te toetsen wordt door deze leden
gezien als een inbreuk op de taak van het bieden van rechtsbescherming door de
rechter. Bovendien betreedt de rechter daarmee het terrein van het bestuur. 172
Verder wijzen deze leden erop dat de toelichting bij artikel 187, dat de
verzoeker niet in staat mag zijn door eene gebrekkige formuleering zijner
vordering den rechter te beletten de wet in hare vollen omvang toe te passen,
moeilijk valt te rijmen met een aantal andere punten uit de memorie van
toelichting. 173 Verwezen wordt naar de opmerking ‘dat er niet de geringste
aanleiding bestaat de gedragingen der Overheid aan rechterlijke critiek te
onderwerpen, zoolang deze niet door de naastbetrokkenen wordt verlangd’, 174
en de opmerking ‘dat de bescherming tegen onwettigheid niet verder behoeft te
worden uitgebreid, dan de belanghebbenden zelf begeeren’. 175 Als dat zo is gaat
het, meenden deze leden, niet aan, den rechter te doen beslissen over iets anders
dan hetgeen belanghebbenden vragen. 176
Andere leden vinden dat de rechter niet moet worden gebonden aan de
vordering, zij achten dat in strijd met zijn plicht tot handhaving van het publieke
recht. Zij wijzen er ook op dat artikel 53 van de Beroepswet dezelfde strekking
heeft als artikel 187 van het Ontwerp. Daartegen wordt door anderen aangevoerd
dat: ‘indien al art. 53 der Beroepswet op denzelfden grondslag berust als art. 187
van Ontwerp I, de redactie toch verschilt. Bovendien gold het daar slechts eene
enkele categorie van zaken en kon de opneming van eerstgenoemd artikel dus
niet zoo ver strekkende gevolgen hebben als zouden voortvloeien uit
laatstgenoemd artikel’. 177 De vrijheid die een rechter kan worden gegeven bij
het beoordelen van specifieke bestuursrechtelijke geschillen moet niet als
algemene bevoegdheid aan de bestuursrechter worden toegekend.
Reactie van de regering
In haar antwoord wijst de regering op de verschillende taken die de burgerlijke
rechter en de administratieve rechter hebben. Zij vat een en ander samen door te
stellen dat het administratief proces in het publieke recht wortelt. En het
publieke recht verklaart tegelijkertijd waarom de administratieve rechter bij zijn
uitspraak niet aan de vorderingen van partijen gebonden mag zijn. Het publieke
recht dient het algemeen belang:
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‘Zoodra de rechtsstrijd echter eene openbare aangelegenheid geldt – en
alle overheidsdaden zijn openbare aangelegenheden – staat er steeds
meer op het spel dan het belang van de partijen zelve. De publieke zaak
is dan ook bij het geschil betrokken, en gebondenheid aan de
vorderingen van de partijen zou hier dus den rechter kunnen
verplichten, tot schade voor het gemeene best, onwettige beschikkingen
in stand te houden. Dat de burgerlijke rechter evengoed als de
administratieve voor de eerbiediging van de wet heeft te zorgen, werpe
men niet tegen. De burgerlijke rechter beweegt zich immers op een
gebied, waar de handhaving van de wet in het algemeen ter vrije
beslissing van de partijen is gelaten. Die beschikkingsbevoegdheid
ontbreekt juist ten opzichte van het publieke recht. Daarin ligt het
onderscheidend kenmerk tusschen privaat- en publiekrecht: de Overheid
heeft de handhaving van het publieke recht te haren behoeve
gemonopoliseerd, omdat die handhaving naar den eisch van het
algemeen belang behoort te geschieden.’178
De conclusie is dat volgens het wetsontwerp de rechter alleen de beslissingen
toetst die aan hem zijn voorgelegd, maar dat hij binnen die grens volledig
bevoegd is de omvang van de toetsing te bepalen, ook wanneer dit leidt tot
reformatio in peius. Deze term wordt niet gebruikt, maar uit het antwoord van de
regering moet worden afgeleid dat deze consequentie van het ultra petita gaan
wordt aanvaard. 179
3.4.3.3.5 Zelf in de zaak voorzien
Het wetsontwerp biedt de rechter de mogelijkheid om zelf in de zaak te voorzien
indien hij daarmee niet treedt in het oordeel van de administratie:
‘Indien het gerecht een besluit onwettig verklaart, veroordeelt het, met
eerbiediging van het vrije goedvinden der administratie, den verdediger
om te besluiten, hetgeen deze ingevolge het publieke recht besluiten
moet.
Indien het vrije goedvinden der administratie ten aanzien van het
besluit, tot het nemen waarvan de verdediger veroordeeld moet worden,
volstrekt uitgesloten is, kan de rechter, in de plaats van den verdediger,
dit besluit in zijne uitspraak vaststellen.’ 180
De toelichting bij dit artikel stelt nog eens dat de rechter het besluit vast mag
stellen als de wet aan het vrije goedvinden der administratie niet de minste
ruimte laat. ‘Dientengevolge zullen bijv. de meeste besluiten, rakende aanslag in
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eenige belasting of strekkende tot uitvoering der Ongevallenwet, op ingesteld
beroep, door den rechter zelf kunnen worden gewijzigd of door nieuwe
vervangen.’ 181 Deze bevoegdheid om zelf te voorzien viel niet bij alle leden in
goede aarde; de rechter behoorde niet ‘op den stoel der administratie’ te gaan
zitten. 182 De regering is het daarmee eens en past het ontwerp aan. Alleen waar
het gaat om de vaststelling van schuldvorderingen kan de rechter nog zelf
voorzien. 183 Na de wijziging luidt het voorgestelde artikel:
‘Indien het gerecht een besluit onwettig verklaart, veroordeelt het, voor
zooveel noodig, den verweerder tevens, om, met inachtneming van
zijne uitspraak, te besluiten hetgeen deze ingevolge wet of wettelijk
voorschrift besluiten moet.’ 184
3.4.3.3.6 De functie van het administratieve proces
In het wetsontwerp wordt de opvatting van Loeff uitgewerkt dat
rechtsbescherming het beste kan worden geboden door middel van het systeem
van een vernietigingsberoep, dat wil zeggen door aan de rechter de bevoegdheid
te geven om besluiten die in strijd zijn met het recht te vernietigen. De eerste
paragraaf van de memorie van toelichting getiteld ‘Doel der administratieve
rechtspraak’, sluit af:
‘Tegen die schennis van het publiek recht door de Overheid moet de
administratieve rechtspraak bescherming verleenen. Dit is haar doel.’ 185
Het doel van het wetsontwerp is dus het bieden van rechtsbescherming, maar de
manier waarop is door toetsing van besluiten aan het recht. Daarmee wordt het
meeste recht gedaan aan de bijzondere aard van het publiekrecht.
Dogmatiek en pragmatiek wisselen elkaar af bij de verdediging van het
wetsontwerp. Hieronder wordt ingegaan op de discussie over de functie van het
administratieve procesrecht in de memorie van toelichting, het voorlopig verslag
en de memorie van antwoord.
Beroepsrecht voor rechtstreeks belanghebbende en de handhaving van het
publieke recht
In het wetsontwerp wordt het recht om beroep in te stellen toegekend aan ‘ieder,
die persoonlijke belangen heeft, welke rechtstreeks door het aangevallen besluit
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of de aangevallen handeling of weigering worden getroffen’. 186 Vanuit het
handhavingsperspectief ligt dit niet voor de hand, maar Loeff licht toe:
‘Wanneer zal de rechter van zijn contrôle-recht gebruik maken,
besluiten, weigeringen of handelingen der administratie wettig of
onwettig verklaren en de Overheid tot handelen of besluiten
veroordeelen? Als hem daartoe door de betrokkenen het verzoek wordt
gedaan. Want er bestaat niet de geringste aanleiding, de gedragingen
der Overheid aan rechterlijke critiek te onderwerpen, zoolang deze niet
door de naastbetrokkenen wordt verlangd.’ 187
Het geding vangt dus aan door een verzoek van een belanghebbende en wordt
niet aanhangig gemaakt door een Openbaar Ministerie. In het voorlopig verslag
hebben enkele leden kritiek op het feit dat de administratieve rechtspraak
enerzijds de handhaving van het objectieve recht ten doel heeft terwijl
anderzijds het optreden van de rechter afhankelijk wordt gesteld van het
instellen van een klacht. De leden spreken over het hinken op twee
onverenigbare gedachten. Andere leden daarentegen noemen het ‘eene
combinatie van twee gedachten’ en stellen dat het theoretische uitgangspunt niet
moet worden doorgezet aangezien het ‘practische beginsel’ zich ertegen
verzet. 188
Het antwoord van de regering is heel praktisch. Ze zegt dat een ambtshalve
oordelende rechter wel kán maar daarom nog niet móet. Toezicht is toch niet
altijd ambtshalve uitgeoefend toezicht? Als het toezicht ambtshalve zou zijn,
dan zou een Openbaar Ministerie nodig zijn. Dit zou de administratieve
rechtspraak onnodig duur en ingewikkeld maken. 189
Redenen waarom niet de bescherming van subjectieve rechten centraal staat
De regering gaat uitgebreid in op de vraag waarom zij niet kiest voor het stelsel
van de bescherming van subjectieve rechten. Deze keuze heeft een aantal
redenen.
Ten eerste is onduidelijk wat moet worden verstaan onder subjectieve publieke
rechten:
‘Welke rechten subjectieve private rechten zijn, kan men in elk
handboek over civielrecht lezen: de familierechten, de verbintenissen,
186

Kamerstukken II 1904/05, 159, 2, art. 15 eerste alinea. De aanleg van het geding en de vraag
wie belanghebbende is, is geen onderwerp van dit proefschrift, maar omdat veel van de
discussie over de aard van het procesrecht wordt gevoerd naar aanleiding hiervan, wordt het
hier toch meegenomen.
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Kamerstukken II 1904/05, 159, 3, p. 32.
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bepalingen van administratief recht (ABAR) 1953 en 1959: De actio popularis wordt gezien
als een uitzondering.
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de zakelijke en nog eenige andere absolute rechten. Geen schrijver weet
echter nauwkeurig aan te geven, wanneer wij met een zgn. subjectief
publiek recht te doen hebben. In één woord, het begrip wordt nu eens
enger dan ruimer verstaan. Almaar men het een of het ander doet,
krimpt de administratieve rechtspraak in of zet zij uit.*
Daar schuilt de moeilijkheid. Er kan, waar administratieve
rechtspraak als handhaving van zgn. subjectieve publieke rechten
bedoeld is, alleen geklaagd worden, wanneer een dergelijk subjectief
publiekrecht geschonden is. De administratieve rechtspraak op de basis
der subjectieve rechten stellen beduidt dus den geheelen schoolstrijd
over den inhoud van het begrip subjectief recht in zijn vollen omvang
overplaatsen naar de practijk der rechtsbescherming; beduidt iederen
verweerder het goedkope verdedigingsmiddel in de hand stoppen, dat
het geschonden zgn. subjectieve recht van den klager geen werkelijk
zgn. subjectief recht was. Van een rechtspraak met dergelijke ongewisse
kansen wil de Regeering niet weten. Tegen ieder administratief onrecht
moet de administratieve rechtspraak aan iederen rechtstreeks
belanghebbende bescherming verzekeren.’ 190
Ten tweede is het bieden van rechtsbescherming door middel van een
vorderingsrecht in plaats van een vernietigingsrecht niet te verenigen met het
bijzondere karakter van het publiekrecht. Wanneer de rechter zich bij zijn
oordeel zou moeten beperken tot beoordeling van de door de burger ingestelde
vordering, dan zou hij beperkt kunnen worden bij zijn toetsing van het
publiekrecht. In dit argument komt het duidelijkst de component van de
handhaving van het publieke recht naar voren. 191
Ten derde biedt een systeem van bescherming van subjectieve rechten
uiteindelijk te weinig rechtsbescherming. Waar het gaat om onwettige
machtsuitoefening biedt de invalshoek van de schending van subjectieve rechten
als basis voor administratieve rechtspraak geen waarborg.
‘Maar administratieve rechtspraak, bescherming tegen administratief
onrecht, blijft een vrome wensch in de duizenderlei gevallen, waarin de
Overheid macht oefent, zonder het individu eenige verplichting tot doen
op te leggen, als zij in strijd met de wet vergunningen verleent, in strijd
met de wet iemand op de kiezerslijst brengt of in strijd met de wet een
besluit van een lager orgaan vernietigt.’ 192
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Kamerstukken II 1914/15, 47, 1, p. 11.
Die handhaving betekent dus niet dat allerlei onrechtmatigheden actief opgespoord moeten
worden, maar áls een geschil wordt voorgelegd aan de rechter, dan mag zijn uitspraak niet
resulteren in een onjuiste/onrechtmatig stukje publiekrecht. De vraag waarom dat niet zou
mogen wordt nooit beantwoord. Kamerstukken II 1904/05, 159, 3, p. 32, zie citaat
par. 3.4.3.3.4.
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Subjectieve rechten als basis voor het administratief geding bieden daarom
onvoldoende bescherming voor degenen die daar aanspraak op hebben. Een
toenadering van de posities is mogelijk, zolang de suprematie van de overheid
maar buiten twijfel wordt gesteld. In dat geval kun je zeggen dat de door de wet
beschermde belangen zgn. subjectieve pseudorechten zijn. De regering erkent
subjectieve pseudorechten, dat is, door het publieke recht beschermde
belangen. 193
3.4.3.3.7 De rol van de rechter
In de memorie van toelichting wordt een viertal beginselen gegeven dat
bepalend is voor de taakvervulling van de rechter. 194 Het eerste beginsel luidt:
de rechter leidt het proces. Daarmee wordt in feite aangegeven wat onder de
activiteit van de rechter moet worden verstaan en wat de reden is voor zijn
actieve opstelling. De rechter bepaalt de omvang van het geding, heeft de leiding
over de loop van het proces, heeft de bevoegdheid om zelf feiten te verzamelen
en is niet gebonden aan regels van bewijsrecht. Deze opstelling is nodig om het
publieke recht te waarborgen:
‘Het administratief geding is bestemd, de eerbiediging van het publieke
recht door de Overheid te waarborgen. Het staatsbelang is daarbij ten
nauwste betrokken. Daarom oordeelt de rechter, ongebonden door de
vordering des klagers, over het onderwerp der klacht. En daarom
bepaalt hij ook den loop van het proces, dat met het indienen eener
klacht is aangevangen. Vermochten de partijen door hare handelingen
of door haar stilzitten den gang van een geding te regelen, zij konden de
uitspraak tot in het oneindige verschuiven.
Om die reden verplicht het ontwerp den rechter, nadat het proces
eenmaal is begonnen, alles te doen wat noodig is, opdat eene juiste
uitspraak zo spoedig mogelijk worde geveld. Zoo is o.a. de zorg voor de
bewijsvoering aan den rechter opgedragen (artt. 100 vv. en 126 vv.
Ontw.). En of de partijen verstek laten gaan, is daarom ook volmaakt
onverschillig; of de klager afstand doet van zijne klacht, is daarom
eveneens – behoudens eene uitzondering – zonder beteekenis (art. 166
Ontw.). De rechter, niet de partijen, is meester van het geding. (…)’ 195
Net als bij Buijs, en in het voorstel van de Commissie-Kappeyne van de
Coppello, is de actieve rol van de rechter sterk verbonden met de handhaving
van het objectieve recht. Wel brengt Loeff, mogelijk onder invloed van de
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Beroepswet die dan in werking is getreden, de activiteit ook in verband met
compensatie voor de ongelijkheid tussen de procederende partijen. 196
3.4.3.3.8 Proceseconomie
In de toelichting op dit wetsontwerp en bij de behandeling ervan ligt geen
nadruk op de eis dat het bestuursproces eenvoudig, snel en goedkoop moet zijn.
Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat de Beroepswet al in werking was
getreden en dat het wetsontwerp deels daarop was gebaseerd. Het argument dat
het procesrecht niet zo ingewikkeld en duur mocht zijn als het burgerlijk
procesrecht, was al vanzelfsprekend. Verder ligt in het wetsontwerp zelf de
nadruk op een volledige regeling, een regeling die haar doel, het bieden van
administratieve rechtsbescherming, zo goed mogelijk kan vervullen. Er zitten
daarom elementen in die in andere regelingen met een beroep op de noodzaak
van eenvoud, ontbreken. Zo moet een klaagschrift door een advocaat of
procureur ondertekend worden en zo nodig ook (kosteloos) worden opgesteld. 197
Ook de procedure van de feitenvaststelling, met de mogelijkheid dit te laten
doen door een rechter-commissaris, is vrij uitgebreid. 198 Daartegen komt dan
ook protest van leden uit de Kamer die dit te duur vinden. 199

3.4.4 Samenvatting en bevindingen
In zijn proefschrift zette Loeff zijn aan de Duitse rechtsgeleerde Von Gneist
ontleende ideeën over rechtsbescherming uiteen. Hij betoogt dat niet de
bescherming van subjectieve rechten, maar de handhaving van rechtsregels
centraal dient te staan in een stelsel van rechtsbescherming. Loeff gaat daarbij
uit van een abstract idee van een Staat die boven het bestuur en de rechterlijke
macht staat. De rechtsregels zijn de bevelen van de Staat en het bestuur is
verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De rechter voert de controle uit op
de rechtmatigheid van de besluiten en beschermt op die manier de belangen van
de burgers. In abstracte zin is deze theorie in die tijd aantrekkelijk omdat zowel
de rechter als het bestuur uiteindelijk verantwoording verschuldigd is aan de
Staat, waardoor de spanning tussen bestuur en rechter, die bij het vraagstuk van
de onafhankelijke bestuursrechtspraak steeds aan de orde was, komt te
vervallen. Aan de voorbeelden waarmee Loeff zijn theorie adstrueert, valt op de
maken dat het hem wel degelijk gaat om concrete rechtsbescherming voor de
burger, tegen het overheidshandelen.
Ook in de wetsontwerpen van Loeff wisselen dogmatiek en pragmatiek
elkaar af. Het wetsontwerp voorziet in een uitgebreid procesrecht, waar pas
bijna een eeuw later de Awb weer aan kan tippen. De handhaving van het
objectieve recht speelt een belangrijke rol, maar, in tegenstelling tot wat hij in
196
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197

120

3.5 Samenvatting en bevindingen

zijn proefschrift voorstelt, ziet hij niets in een administratief Openbaar Minsterie
en kunnen alleen belanghebbenden beroep instellen. Het bieden van
rechtsbescherming is het hoofddoel van dit voorstel voor de invoering van
administratieve rechtspraak. Volgens Loeff kan dit doel het best worden bereikt
door een procesrecht waarbij de rechter een bestuursbesluit toetst aan de wet, en
vernietigt in geval van onrechtmatigheid. Het alternatief, waarbij partijen een
vordering op de overheid zouden krijgen, biedt volgens Loeff minder
rechtsbescherming en is in strijd met het publieke belang. In het kader van dat
publieke belang staat de actieve rechter centraal in de procedure. Hij toetst
ambtshalve de gehele voorliggende beslissing, leidt de procedure en zorgt dat
aan zijn uitspraken de materiële waarheid ten grondslag ligt. Vanuit praktisch
oogpunt voorziet het wetsvoorstel in de bevoegdheid voor de rechter om zelf in
de zaak te voorzien.
Het wetsontwerp heeft alleen een schriftelijke behandeling gekend. In het
voorlopig verslag uiten een aantal Kamerleden kritiek op de voorgestelde
procedure. Die betreffen met name de actieve opstelling van de rechter. Zo
wordt de actieve opstelling ten aanzien van de feitenvaststelling gezien als
inmenging in het domein van het bestuur en het ultra petita gaan als een vorm
van partijdigheid van de rechter. Door zelf in de zaak te voorzien gaat de rechter
‘op de stoel van het bestuur zitten’. Deze bevoegdheid komt in het aangepaste
wetsvoorstel te vervallen.

3.5 Samenvatting en bevindingen
Tussen 1891 en 1905 verscheen een aantal voorstellen voor de invoering van
administratieve rechtspraak door een onafhankelijke rechter. Het ging om het
preadvies voor de Nederlandse Juristen-Vereniging van Buijs, het rapport van de
Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello en de wetsontwerpen tot regeling
van de administratieve rechtspraak van Loeff. Met name het voorstel van de
Commissie-Kappeyne van de Coppello en de wetsontwerpen van Loeff hebben
wat betreft de functie en de aard van het voorgestelde procesrecht een
tegengestelde reputatie. De wetsontwerpen van Loeff staan erom bekend dat de
functie van de handhaving van het objectieve recht centraal staat, het voorstel
van de Commissie-Kappeyne van de Coppello neemt de bescherming van
subjectieve rechten van de burger als uitgangspunt. In het geschrift van Buijs
komen beide aan bod. Wanneer je alleen kijkt naar het object van de
bevoegdheid van de rechter en de structuur van de procedure, is er inderdaad
sprake van verschillende uitgangspunten. Als echter wordt gekeken naar andere
aspecten van de inrichting van de procedure, met name de feitenvaststelling en
de rol van de rechter, dan overheersen de overeenkomsten. Zo is er in beide
voorstellen sprake van een rechter die actief nagaat of de in geding zijnde feiten
in overeenstemming zijn met de materiële waarheid. Dit gegeven is
noodzakelijk voor het waarborgen van het publieke belang. Dus ook al stond
voor de Commissie-Kappeyne van de Coppello de bescherming van subjectieve
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rechten en belangen voorop, dat wil niet zeggen dat ze een proces gelijk aan het
burgerlijke procesrecht voor ogen had.
Dat het soms lastig was om een evenwicht te vinden tussen het handhaven
van het objectieve recht en het bieden van rechtsbescherming blijkt met name uit
de bepalingen en discussies rond de ambtshalve bepaling van de omvang van het
geschil door de rechter. Zowel uit het wetsontwerp van de Commissie-Kapeyne
van de Coppello als uit het wetsontwerp van Loeff blijkt dat men met het oog op
het publieke belang enerzijds wilde vasthouden aan het uitgangspunt dat de
uitspraken van de rechter in overeenstemming zijn met het objectieve recht,
anderzijds ging het ook om rechtsbescherming voor individuen en lag in het
kader daarvan een uitspraak op grond van de vordering van de klager voor de
hand. Bij het voorstel van de commissie overheerst, voor zover daarover
uitsluitsel kan worden gegeven, waarschijnlijk het laatste aspect, en bij de
wetsontwerpen van Loeff overheerst duidelijk het eerste aspect, maar mede uit
de reacties uit de Kamer blijkt dat dit geen vanzelfsprekendheid is.
Minder ambivalentie is er ten aanzien van de bevoegdheid om, indien
daarmee niet het domein van het bestuur wordt betreden, zelf in de zaak te
voorzien. Dit is een bevoegdheid die in alle in dit hoofdstuk besproken
voorstellen aan de rechter wordt toegekend. Voor wat betreft de wetsontwerpen
van Loeff wordt de minister hier echter teruggefloten door de Kamer: de rechter
zou bij het uitoefenen van deze bevoegdheid op de stoel van de administratie
gaan zitten.
Alle drie de voorstellen volgen globaal de opzet van de procedure uit de
wet op de Raad van State, dat wil zeggen dat het om een, ten opzichte van het
burgerlijke procesrecht, relatief eenvoudig procesrecht ging. Wel zijn de
ontwerpen van de Commissie-Kappeyne van de Coppello en van Loeff
uitgebreider dan de procedure van het Kroonberoep; het gaat om regelingen die
in hun volledigheid pas zo’n honderd jaar later weer worden geëvenaard door de
Awb.
Uiteindelijk zal het nog tot 1976 duren voordat de algemene administratieve
rechter er komt. Tijdens de schriftelijke behandeling van de voorstellen Loeff is
al duidelijk dat het enthousiasme voor een onafhankelijke administratieve
rechter niet overweldigend meer is, en dat er weer een voorkeur bestaat voor
rechtsbescherming via het administratief beroep. De polemiek tussen Loeff en
Struycken heeft daaraan vast bijgedragen, maar het kan ook zijn dat de voorkeur
voor een onafhankelijke administratieve rechter lange tijd samenhing met het
gezag van de figuur van Buijs, en dat met zijn overlijden de stuwende kracht
achter het idee van een onafhankelijke bestuursrechter wegviel. Ook kwam, toen
met Buijs de onafhankelijke bestuursrechter een stap naderbij leek te komen en
er preciezer werd gekeken naar de afbakening van de bevoegdheden, het hele
leerstuk van intensiteit van de toetsing door de rechter aan de orde. Dit
vraagstuk werd van dermate groot belang, dat het een onoverkomelijk obstakel
bleek bij de instelling van een onafhankelijke rechter. Pas nadat in de jaren
1910-1950 het uitgangspunt van een wetmatigheidstoetsing was vervangen door
een rechtmatigheidstoetsing, en meer duidelijkheid was verkregen over de
122
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betekenis van de beslissingsruimte van het bestuur en de mogelijkheden voor de
rechter om deze ruimte te toetsen aan beginselen van behoorlijk bestuur, komt
de onafhankelijke algemene bestuursrechter weer in beeld. 200 In de tussentijd
maakten de eerste onafhankelijke bestuursrechters, die van de raden van beroep
en de Centrale Raad van Beroep, gebruik van het bestuursprocesrecht van de
Beroepswet, die met medewerking van Loeff, vóór de indiening van zijn
voorstellen voor een regeling van de administratieve rechtspraak, tot stand was
gekomen.

200

Zie voor een beschrijving van die overgangsfase Schreuder-Vlasblom 1987, p. 227-234.
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4.1 Inleiding
Na meer dan een halve eeuw discussie over de invoering van
bestuursrechtspraak komt in 1902 de Beroepswet tot stand, waardoor voor het
eerst sprake is van een onafhankelijke bestuursrechter. 1 Ook in de sociaalpolitieke geschiedenis van Nederland is de totstandkoming van de wet een
mijlpaal. Nadat vanaf 1850 de ontwikkeling van de industrie op gang was
gekomen, worden in de jaren tachtig van de negentiende eeuw de sociale
gevolgen daarvan zichtbaar. In de politiek bestaat wel een zekere consensus over
de noodzaak van sociale wetgeving – met name na de verschijning van een in
opdracht van de Tweede Kamer gehouden parlementaire enquête over de
misstanden in fabrieken en werkplaatsen in 1886 – maar als gevolg van het
censuskiesrecht en daarmee de geringe invloed van de arbeiders zelf, bleven
concrete maatregelen uit. 2 In 1901 kwam onder het gemengd-liberaal kabinetPierson uiteindelijk de eerste socialeverzekeringswet tot stand, de
Ongevallenwet. 3 De Ongevallenwet voorzag in een verzekering voor
werknemers tegen de financiële gevolgen van ongevallen op het werk. De
Beroepswet bood de mogelijkheid om tegen beslissingen op grond van de
Ongevallenwet in beroep te gaan bij een onafhankelijke administratieve rechter.
Op grond van de Beroepswet kon in eerste aanleg beroep worden ingesteld
bij de raden van beroep, met daarna de mogelijkheid van hoger beroep op de
Centrale Raad van Beroep. De bevoegdheid van deze colleges had in eerste
instantie alleen betrekking op beslissingen op grond van de Ongevallenwet. Juist
omdat het ging om rechtspraak ten aanzien van een duidelijk afgebakend terrein,
stuitte het instellen van een onafhankelijke rechter niet op weerstand vanuit het
bestuur. 4 Later is de rechtsmacht van de Centrale Raad van Beroep uitgebreid
naar andere socialezekerheidswetten, het ambtenaren- en pensioenrecht en de
Wet studiefinanciering. Bij het merendeel van de beroepen ging het om een
tweepartijengeschil over beslissingen met een sociale inslag. Dit had tot gevolg
dat de invulling die werd gegeven aan het bestuursprocesrecht gedeeltelijk
anders was dan die van de Afdelingen voor de geschillen van bestuur van de
Raad van State en de in die traditie opererende Bab-rechter, Arob-rechter en
TwK-rechter. 5 Dit verschil was duidelijk aanwezig bij de invoering van de Awb,
maar speelt tot op de dag van vandaag nog door in de verschillende
1

Beroepswet, Stb. 1902, 208.
Kamerstukken II 1885/86, 48, 1-3. Zie voor een historisch overzicht De Leede 1973a.
3
Ongevallenwet, Stb. 1901, 1.
4
Schreuder-Vlasblom 1987, p. 108 e.v.
5
Zie hoofdstuk 5.
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benaderingen die de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling
bestuursrechtspraak hebben ten aanzien van de functie van het hoger beroep. 6
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de Beroepswet beschreven met
betrekking tot de feitenvaststelling, de ambtshalve bepaling van de omvang van
het geding en het zelf in de zaak voorzien. Het gaat er daarbij om deze aspecten
van de inrichting van het procesrecht te beschrijven in het licht van hetgeen
gesteld wordt over de functie van het procesrecht, de rol van de rechter en de
proceseconomie. Op deze manier wordt getracht een beeld te krijgen van de
mate waarin dit procesrecht de kenmerken had van het ‘klassieke
bestuursprocesrecht’ zoals dat wordt omschreven in de memorie van toelichting
bij de Awb. 7 In dit klassieke bestuursprocesrecht was sprake van een actieve
rechter die streefde naar het achterhalen van de materiële waarheid. De actieve
rol van de rechter was ook een van de redenen dat dit procesrecht eenvoudig en
goedkoop kon zijn. In het kader van het socialeverzekeringsrecht ten slotte
speelt de ongelijkheidscompensatie een rol, het verschijnsel dat de rechter zijn
actieve opstelling gebruikt om de ongelijkheid tussen burger en bestuursorgaan
te compenseren.
De belangrijkste bronnen zijn de wetsgeschiedenis van de Beroepswet
1902, archiefstukken van de werkzaamheden van de Commissie-Levenbach en
de geschiedenis van de Beroepswet van 1955. In paragraaf 4.2 wordt ingegaan
op de wetsgeschiedenis van de Beroepswet 1902. Bij de totstandkoming van
deze wet is uitvoerig gediscussieerd over de inhoud en het karakter van deze
eerste procedure bij een onafhankelijke bestuursrechter. In de eerste helft van de
twintigste eeuw werd de Beroepswet regelmatig op nieuwe regelingen van
toepassing verklaard, maar tegelijkertijd bestond kritiek omdat de wet en de
toepassing ervan niet ‘sociaal’ genoeg zouden zijn, dat wil zeggen onvoldoende
tot steun zouden zijn van de arbeiders bij hun procedures. Dit vormde de
belangrijkste aanleiding voor het volledig herzien van de Beroepswet in 1955
(par. 4.3). Na 1955 volgen nog kleine herzieningen maar zijn vooral de
veranderde maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op de toepassing van
de wet. Het gaat met name om de enorme toename in het aantal beroepen en de
invoering van de gefinancierde rechtsbijstand. In paragraaf 4.4 wordt de stand
van zaken beschreven in de decennia voordat het procesrecht van de Beroepswet
in 1994 opging in de Awb.

6

Dat geldt voor de functie van het hoger beroep, waarbij de Centrale Raad in het kader van de
herkansingsfunctie nog nieuwe beroepsgronden tegen het bestreden besluit aanvaardt,
terwijl de Afdeling, die de controlefunctie van het hoger beroep benadrukt, dat in het
algemeen niet doet. Zie De Haan e.a./Schlössels & Zijlstra 2014, p. 364-365.
7
Zie par. 1.1.1.
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4.2 De Beroepswet van 1902
4.2.1 Inleiding
Artikel 75 van de Ongevallenwet stelt:
‘Over de beslissingen, waartegen ingevolge de bepalingen dezer wet
beroep openstaat, wordt geoordeeld door de raden van beroep en in hoogste
ressort door een college voor het Rijk.
In de raden van beroep hebben werkgevers en werklieden zitting.
Voor het overige wordt alles wat de samenstelling der in het eerste lid bedoelde
colleges en de wijze van behandeling der beroepen betreft, bij nadere wet
geregeld.’
Met de bovenstaande bepaling worden de contouren van de rechtsbescherming
tegen beslissingen op grond van de Ongevallenwet gegeven. 8 In de Beroepswet
wordt het in de Ongevallenwet gecreëerde beroepsrecht nader uitgewerkt. Onder
leiding van minister van Justitie Cort van der Linden, wordt in mei 1901 het
‘Ontwerp Uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet’, ingediend. 9 Nog voor de
schriftelijke behandeling van het ontwerp komt een eind aan het kabinet-Pierson
en wordt Van der Linden vervangen door Loeff. Onder diens leiding komt in
1902 de Beroepswet tot stand.
Het wetsontwerp van Cort van der Linden voorzag in de instelling van een
Administratief Gerechtshof waaraan de wet later ook de beslissing van andere
administratieve geschillen kon opdragen. 10 Loeff had echter plannen voor de
invoering van een algemene wet administratieve rechtspraak en wilde het
toepassingsbereik van de wet daarom beperken tot de uitvoering van artikel 75
Ongevallenwet. Omdat haast geboden was bij de uitvoering van de wet – zonder
het beroepsrecht voor de arbeiders kon de Ongevallenwet niet naar behoren
functioneren – werden in het ontwerp van Cort van der Linden alle verwijzingen
naar algemene administratieve rechtspraak geschrapt en werd het ontwerp
verder onveranderd ingediend, zonder nieuwe memorie van toelichting. Loeff
drukte later zijn stempel op het ontwerp met het bij de memorie van antwoord
gevoegde gewijzigde wetsontwerp. 11

8

Zie voor benaming en verwijzingen, Faber 1992, p. 7. Bij de behandeling van de Beroepswet
wordt de eerste alinea van art. 75 Ongevallenwet soms als beperkend ervaren, omdat een
alternatieve administratieve rechtsgang daardoor is uitgesloten. Zie ook Faber 1992, p. 4 en 5.
9
Kamerstukken II 1900/01, 236, 1-3.
10
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 1, tweede alinea.
11
Kamerstukken II 1901/02, 78, 1-4. Dit verklaart waarom het ontwerp tijdens de schriftelijke
behandeling veel (redactionele) wijzigingen ondergaat. Het bij de MvA gevoegde gewijzigde
wetsontwerp: Kamerstukken II 1901/02, 78, 6.
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4.2.2 Het wetsontwerp 12
4.2.2.1 Inleiding
De tweede titel van het wetsontwerp bevatte de wijze van behandeling van de
geschillen. Het ging om een procedure die diende te zijn toegesneden op de
uitvoering van de Ongevallenwet waarbij specifieke partijen tegenover elkaar
staan. In die tijd waren de sociale verschillen nog zeer groot en de
afhankelijkheid van de arbeider werd soms breed uitgemeten. 13 Bij de
behandeling van het wetsontwerp was men zich ervan bewust dat hier voor het
eerst een administratiefrechtelijke procedure met een onafhankelijke rechter tot
stand kwam. Er vond een uitvoerige discussie plaats over de aard en de vorm
van het procesrecht. Daarbij werd vaak een vergelijking gemaakt met het civiele
en het strafprocesrecht. Tevens werd vaak verwezen naar het Duitse sociale
zekerheidsrecht en het bijbehorende procesrecht, met name door Kamerleden die
amendementen voorstelden, geïnspireerd door de ontwikkelingen aldaar. 14 Het
wetsontwerp neemt enkele uitgangspunten van de Staatscommissie-Kappeyne
van de Coppello over, zoals de niet-lijdelijkheid van de rechter. 15
In het wetsontwerp wordt zowel de behandeling bij de raden van beroep als
die bij de Centrale Raad van Beroep geregeld. 16 De discussie tijdens de
stukkenwisseling en de parlementaire behandeling vindt voornamelijk plaats
over de behandeling bij de raden van beroep. In het laatste wetsontwerp worden
de meeste bepalingen van overeenkomstige toepassing verklaard op het hoger
beroep.
De bespreking van het wetsontwerp is thematisch. Achtereenvolgens
worden de artikelen besproken die betrekking hebben op de feitenvaststelling,
de omvang van het geding en het zelf in de zaak voorzien. Daarna volgt een
weergave van hetgeen in de wetsgeschiedenis wordt vermeld over de functie van
de wet, de rol van de rechter en proceseconomie.

12

Kamerstukken II 1901/02, 78, 1-4.
Zie bijvoorbeeld de discussie over de inzagetermijn van de stukken. Voor de lekenleden is
twee dagen te kort omdat hun patroon ze niet altijd de tijd zal gunnen en de omstandigheden
thuis ook niet ideaal zijn: in de winter zal bestudering van de stukken veelal in de keuken
plaatsvinden, te midden van de overige gezinsleden. Handelingen II 1901/02, 78, p. 1795.
14
Kamerstukken II 1901/02, 78, 5, p. 21.
15
Vergelijk bijvoorbeeld art. 38 van het wetsontwerp met art. 16 van het wetsvoorstel van de
Commissie-Kappeyne van de Coppello. Dit wetsvoorstel steunt wat het procesrecht betreft
weer sterk op de Wet op de Raad van State 1862, Stb. 1962, 174, Zie par. 2.4.
16
Pas vanaf de Beroepswet van 1955 wordt Centrale Raad van Beroep met drie hoofdletters
geschreven, maar in dit hoofdstuk zal steeds de huidige schrijfwijze worden gebruikt. Wel
wordt in citaten de originele schrijfwijze aangehouden. Dit laatste geldt ook voor de ‘raden
van beroep’, dat volgens de wet steeds met kleine letters moet worden aangeduid, maar waar
in de loop van de twintigste eeuw steeds vaker met hoofdletters naar wordt verwezen.
13
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4.2.2.2 De feitenvaststelling
In deze paragraaf wordt eerst een overzicht gegeven van de relevante artikelen
uit het wetsontwerp, daarna worden de artikelen die aanleiding hebben gegeven
tot discussie apart besproken. Soms is daarbij niet zozeer het artikel zelf direct
relevant voor dit boek, maar wel de discussie daarover.
4.2.2.2.1 Wettelijke bepalingen
Onderzoeksbevoegdheden van de rechter
Zowel aan de voorzitter van de raad van beroep als aan de raadsheercommissaris 17 van de Centrale Raad van Beroep wordt de bevoegdheid
toegekend de door een ongeval getroffen partij op te roepen voor een lichamelijk
onderzoek. 18 Voor het overige worden de procedures bij de raden van beroep en
de Centrale Raad van Beroep in aparte hoofdstukken van het wetsontwerp
geregeld. Een kenmerk van het procesrecht in eerste aanleg van de Beroepswet
ten opzichte van het procesrecht dat geregeld is in de wet op de Raad van State,
is dat er sprake is van onderzoek vóór de openbare zitting in plaats van alleen
een meer of minder uitgebreide instructie. Dit is zo geregeld in verband met de
wisselende samenstelling van de raden van beroep. Daardoor dient de zaak zo
snel mogelijk na de zitting te worden afgerond en moet de zaak voor de zitting
dus zo veel mogelijk in staat van wijzen zijn. 19
In het wetsontwerp werd aan de voorzitter van de raad van beroep de
algemene bevoegdheid toegekend om vóór de zitting nader onderzoek in te
stellen. 20 Deze bevoegdheid werd gespecificeerd in de bevoegdheid om
plaatselijk onderzoek in te stellen, 21 de bevoegdheid om ter plaatse getuigen of
deskundigen op te roepen, 22 de verplichting voor het bestuur van de
Rijksverzekeringsbank, de werkgevers krachtens de Ongevallenwet 1901 en bij
dezen in dienst zijnde personen, om schriftelijke inlichtingen te verschaffen aan
de voorzitter, 23 en de verplichting voor het bestuur der Rijksverzekeringsbank
en werkgevers om desgevraagd de voorzitter van een raad van beroep inzage te
verlenen in boeken en bescheiden voor zover deze betrekking hebben op
arbeidslonen. 24 De voorzitter kon onderdelen van het onderzoek opdragen aan
een ambtenaar van de Rijksverzekeringsbank, in gemeenten waar een
commissaris van Rijks- of Gemeentepolitie is, aan dezen, en in andere
gemeenten aan de burgemeester. 25
17

Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 107. Aan het lid-commissaris wordt de leiding van het
nader onderzoek na de zitting opgedragen.
18
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 44.
19
Kamerstukken II 1900/01, 236, 3, p. 23-24.
20
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 67.
21
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 68.
22
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 69.
23
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 71, eerste alinea.
24
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 71, tweede alinea.
25
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 72.
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Ter zitting konden getuigen en deskundigen door de voorzitter worden
gehoord. 26 De raad van beroep had de bevoegdheid om opdracht aan de
voorzitter te geven tot nader onderzoek indien dit nog nodig werd geacht
alvorens uitspraak te doen. De eerder genoemde bevoegdheden waren daarbij
van toepassing. 27
Voor de procedure bij de Centrale Raad waren de bevoegdheden uit de
procedure bij de raden van overeenkomstige toepassing verklaard. 28 Een
belangrijk verschil met de procedure bij de raden is dat bij de raad de nadruk lag
op het onderzoek ná de zitting. 29 Dit onderzoek werd uitgevoerd door een door
de Raad benoemd lid-commissaris. 30
Rechten en plichten van partijen
Het bestuur van de Rijksverzekeringsbank – die de Ongevallenwet uitvoerde –
was verplicht alle onder dat bestuur berustende stukken, waarvan het gebruik
had gemaakt bij het nemen van de beslissing waartegen beroep was ingesteld, in
te dienen bij de griffie. 31 Partijen hadden drie dagen vóór de zitting het recht om
de stukken welke onderwerp zouden zijn tijdens de behandeling ter zitting, ter
griffie in te zien. 32 De voorzitter diende ervoor zorg te dragen dat de andere
partijen een afschrift van ingediende geschriften ontvingen. 33 Partijen waren
bevoegd een verweerschrift (contra-memorie) in te dienen. 34
Partijen konden, als een onderzoek ter plaatse plaatsvond, verzoeken dat
door hen mede gebrachte personen als getuigen of deskundigen werden
gehoord. 35 Partijen hadden het recht om getuigen en deskundigen op te roepen
ter terechtzitting te verschijnen of deze personen aldaar mee te brengen. 36
Getuigen en deskundigen konden door tussenkomst van de voorzitter door
partijen worden ondervraagd. 37 Ter zitting waren het bestuur van de
Rijksverzekeringsbank en de overige partijen, voor zover dit werkgevers zijn
ingevolge de Ongevallenwet, verplicht de noodzakelijke inlichtingen te
verstrekken. 38 Partijen konden elkaar door tussenkomst van de voorzitter
26

Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 78, vierde alinea.
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 84.
28
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 107, derde alinea.
29
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 107, eerste alinea.
30
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 107, tweede alinea.
31
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 64.
32
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 39 jo. art. 74.
33
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 62. Dit artikel en enkele gelijksoortige artikelen
brengen de discussie op gang in hoeverre de griffie niet zou moeten zorgen voor afschriften
van alle stukken zodat alle partijen in gelijke mate overal van op de hoogte zijn. De regering
vindt dit in principe te duur maar je ziet dat het recht om alle stukken te ontvangen, en niet
afhankelijk te zijn van het aantal kopieën dat een partij heeft meegestuurd, langzaam
zegeviert.
34
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 65.
35
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 73, vierde alinea.
36
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 75.
37
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 78, vierde alinea.
38
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 79, derde alinea.
27
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ondervragen. 39 Voordat de behandeling ter terechtzitting werd gesloten, had
ieder der partijen het recht het woord te voeren. 40
4.2.2.2.2 Stukkenwisseling en parlementaire discussie
In de discussie over de feitenvaststelling heerste een grote mate van
overeenstemming over de noodzaak dat de rechter over bevoegdheden beschikte
om de materiële waarheid te (laten) achterhalen. Vanuit de Kamer wordt echter
ook verzocht om enkele waarborgen tegen te veel rechterlijke vrijheid. Men
wilde enkele garanties ten aanzien van de gebruikte bewijsmiddelen en
verzekeren dat hoor en wederhoor steeds werd toegepast. Hieronder is de
discussie weergegeven die gevoerd werd naar aanleiding van de betreffende
artikelen.
Artikel 67: het belang van de materiële waarheid
In de wetsgeschiedenis zijn verwijzingen naar bevoegdheden van de rechter met
het oog op waarheidsvinding en naar de ‘vrije bewijstheorie’, overvloedig
aanwezig. 41 Dit is natuurlijk zo daar waar aan de rechter specifieke
onderzoeksbevoegdheden worden toegekend. De memorie van toelichting bij
artikel 67, het artikel dat de voorzitter de algemene bevoegdheid geeft nader
onderzoek te doen indien de feiten na de stukkenwisseling nog niet tot
voldoende klaarheid zijn gebracht, begint als volgt:
‘Reeds meermalen werd er op gewezen, dat de rechter in twistgedingen
als de hier bedoelde moet trachten, materieel juiste uitspraken te doen
onafhankelijk van de actie der partijen. Is derhalve de aan zijn oordeel
onderworpen zaak, wat het feitelijk gedeelte betreft, niet voldoende
onderzocht, dan zal hij alvorens uitspraak te doen moeten zorgen dat
zooveel mogelijk het noodige nog wordt opgehelderd. De bevoegdheid
daartoe de noodige maatregelen te doen nemen, is, gelijk nader zal
blijken, aan den raad van beroep toegekend.’ 42
Over het algemene uitgangspunt dat aan een uitspraak de materiële waarheid ten
grondslag moet liggen bestaat brede overeenstemming, maar uit het schriftelijke
onderzoek blijkt dat er vanuit de Kamer bezwaar bestaat tegen de bepalingen
waarin dit onderzoek door de voorzitter zelf wordt verricht. 43 Men is bang dat de
voorzitter, door op deze manier persoonlijk aan het voorbereidend onderzoek
deel te nemen, zijn onbevangenheid zal verliezen bij het nemen van de
uitspraak. In het gewijzigde wetsontwerp behoudt de voorzitter zijn bevoegdheid
om schriftelijke inlichtingen in te winnen bij het bestuur van de

39

Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 79, eerste alinea.
Kamerstukken II 1900/01, 236, 2, art. 80, tweede alinea.
41
Zie bijvoorbeeld ook uitgebreid Kamerstukken II 1900/01, 236, 3, p. 21.
42
Kamerstukken II 1900/01, 236, 3, p. 23-24.
43
Kamerstukken II 1901/02, 78, 5. p. 55. Het gaat om de art. 67 t/m 69.
40
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Rijksverzekeringsbank en werkgevers, maar dient hij het overige onderzoek op
de dragen aan in de wet genoemde ambtenaren. 44
Artikel 45: de vrije bewijstheorie en de bewijswaarde van de zonder eed
afgelegde verklaring
Artikel 45 verplicht opgeroepen deskundigen en getuigen te verschijnen en de
eed of belofte af te leggen. Het artikel ontslaat bloed- en aanverwanten van het
afleggen van de eed en de discussie richt zich op de vraag welke waarde de
rechter in dat geval aan deze getuigenissen mag hechten. In de memorie van
antwoord stelt de regering dat, in overeenstemming met de in het ontwerp
gehuldigde bewijstheorie, de rechter bepaalt welke waarde hij aan dergelijke
verklaringen hecht:
‘Den rechter wordt de taak opgelegd de materieele waarheid te
ontdekken, maar zal hij daartoe zooveel mogelijk in staat kunnen zijn,
dan moeten hem geene belemmeringen van formeelen aard in den weg
worden gelegd. Men vergunne hem licht te zoeken daar, waar hij meent
dit te kunnen krijgen.’ 45
In het Tweede Kamerdebat vindt De Savornin Lohman dat de zonder eed
afgelegde getuigenissen niet mogen dienen als bewijs en hij dient een
amendement in met die strekking. Volgens De Savornin Lohman is beperking
van het gebruik van de zonder eed afgelegde getuigenissen niet in strijd met de
vrije bewijstheorie, volgens Loeff is dat echter wel het geval. Deze stelt:
‘Wij staan hier op het terrein van het publieke recht en de rechter heeft
daarop te zoeken naar de materieele waarheid door alle middelen, die
hem daartoe kunnen brengen, mits die middelen – dit is een regel van
procesgang, waarvan wij niet zouden willen afwijken – worden
voortgebracht op de openbare terechtzitting.’ 46
Een amendement van De Savornin Lohman met de door hem voorgestelde
strekking wordt door de kamer verworpen.
Artikel 73: een grens aan de vrijbewijsleer: de bewijswaarde van de getuigenis
die een arbeider aflegt in aanwezigheid van zijn baas
Een discussie waarin het recht van hoor en wederhoor aan de orde was, vond
plaats bij de behandeling van artikel 73 waarin het plaatselijk onderzoek door
een ambtenaar werd geregeld. In het artikel was bepaald dat de leider van een
44

Kamerstukken II 1901/02, 78, 5. p. 56. Met name de afwezigheid van de bevoegdheid om zelf
een medisch onderzoek te gelasten blijkt door rechters als een gemis te worden ervaren. Zie
par. 4.3.3. De bepaling wordt geschrapt bij de Wet tot wijziging van de Beroepswet, Stb.
1991, 462.
45
Kamerstukken II 1901/02, 78, 5, p. 51-52.
46
Handelingen II 1901/02, 78, p. 1765.
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dergelijk onderzoek een partij de toegang tot de plaats kon ontzeggen. Het derde
lid van het artikel bepaalde echter dat het voorgaande niet van toepassing was op
de partij die uit kracht van een eigen recht verbleef op de plaats waar het
onderzoek werd gehouden. Dit lid betekende dat de fabriekseigenaar aanwezig
zou kunnen zijn op grond van zijn eigendomsrecht bij het verhoor van de
arbeider in zijn fabriek. Hiertegen rezen bezwaren vanuit de Kamer omdat de
kans groot was dat de gedupeerde werkman of collega’s in het bijzijn van de
baas niet onbevangen konden spreken. Ter Laan beschrijft:
‘De werkgever oefent door zijn maatschappelijken stand zulk een
overwegenden invloed uit op het lot van den werkman, die in het geding
is betrokken, evenals op dat van diens broeders en zusters, ouders en
verdere verwanten, kennissen en vrijenden, op zijn geheele omgeving,
dat wij geen bepaling kunnen aanvaarden, waarin ook maar de minste
onrechtmatige invloed van dien werkgever nog wordt toegelaten op het
geding.’ 47
Twee amendementen worden ingediend om de eigenaar dit recht te kunnen
ontzeggen. 48 Loeff acht de amendementen in strijd met de Grondwet, de
onschendbaarheid van het woonrecht. Verder stelt hij dat de bekwame mannen
‘van hoogstaand karakter’ die met het onderzoek worden belast, ervoor zullen
zorgen dat personen vrij en onbevangen hun verklaringen kunnen afleggen. En
anders kan de rechter het verhoor ter zitting nog altijd opnieuw doen.
De argumenten van de minister overtuigen de Kamer niet. Het
amendement-Bos, dat de mogelijkheid biedt om het onderzoek buiten de
aanwezigheid van de eigenaar te laten plaatsvinden, wordt aangenomen: de
Kamer trekt hier een grens. 49 De vrijbewijsleer brengt een groot vertrouwen met
zich mee in het vermogen van de rechter om te beoordelen wat de ‘materiële’
waarheid is. In de situatie dat een werknemer mogelijk belastende verklaringen
wil afleggen over zijn werkgever, kan volgens de Kamer niet op dit vermogen
worden vertrouwd. De werknemer dient te worden beschermd door een regel
van formeel bewijsrecht. Hier is sprake van een van de zeldzame gevallen dat
een beroep van de regering op de noodzaak om het administratieve procesrecht
te vrijwaren van formaliteiten, niet slaagt.
Artikel 39: het recht op hoor en wederhoor
Artikel 39 was oorspronkelijk bedoeld als tegenhanger van artikel 38. 50 In
artikel 38 werd de rechter de bevoegdheid toegekend om de omvang van het
geding te bepalen, artikel 39 diende daaraan grenzen te stellen om het recht op
hoor en wederhoor veilig te stellen. Evenals artikel 38 krijgt ook dit artikel in

47

Handelingen II 1901/02, 78, p. 1786.
Handelingen II 1901/02, 78, p. 1785.
49
Handelingen II 1901/02, 78, p. 1790.
50
Dit artikel betreft de omvang van de toetsing door de rechter, zie hierna par. 4.2.2.3.
48
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het bij de memorie van antwoord gevoegde gewijzigde wetsontwerp een andere
inhoud. Artikel 39 luidde aanvankelijk:
‘Bij de uitspraak kunnen op straffe van nietigheid geene schrifturen in
aanmerking genomen worden, welke geen onderwerp van debat ter
terechtzitting hebben kunnen uitmaken.
Eene schriftuur moet om onderwerp van debat op eene
terechtzitting te kunnen uitmaken, tenminste drie dagen te voren ter
griffie gedeponeerd zijn.
Behoudens het bepaalde in de volgende alinea wordt op
getuigenverklaringen, welke niet ter terechtzitting zijn afgelegd, bij de
uitspraak op straffe van nietigheid geen acht geslagen. (…)’
De memorie van toelichting luidt:
‘Vermits de taak van den rechter in deze procedure is het ontdekken der
materieele waarheid, past het in het algemeen niet hem bij het vestigen
zijner overtuiging daaromtrent formeele belemmeringen in den weg te
leggen. Twee formeele beperkingen worden in dit artikel echter den
rechter opgelegd. Beiden hebben ten doel te waarborgen, dat ook wat
het bewijs betreft de mondelinge contradictoire behandeling ter
terechtzitting behoorlijk tot haar recht zal komen.
De beperkingen ten aanzien van het bezigen van
getuigenverklaringen ter vestiging zijner overtuiging aan den rechter
opgelegd, houdt bovendien rekening met de overweging, dat voor de
beoordeling der betrouwbaarheid eener getuigenverklaring het van groot
belang is, dat de rechter den getuige persoonlijk ziet en hoort. Daardoor
zal hij tevens in de gelegenheid zijn, door confrontatie en herhaalde
ondervraging der getuigen, tegenstrijdigheden tusschen verschillende
getuigenverklaringen, zoo mogelijk, op te helderen.’ 51
De beperkingen genoemd in het artikel, de terinzagelegging en het horen van de
getuigen ter zitting, hebben dus tot doel de mondelinge contradictoire
behandeling zodanig te laten verlopen dat de rechter voldoende informatie
verkrijgt over feiten en de bewijswaarde van de bewijsmiddelen die op die
manier naar voren komen. Tegelijkertijd wil het artikel aan partijen garanderen
dat alleen uitspraak wordt gedaan op feiten waarop hoor en wederhoor is
toegepast.
In het verslag naar aanleiding van het afdelingsonderzoek worden alleen
vragen gesteld over de strenge eis van het derde lid. Men was van mening dat bij
een procedure die geen wettelijke bewijsmiddelen kent geen aanleiding bestaat
voor dit voorschrift. Het kon aan de rechter worden overgelaten te bepalen welk
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gewicht hij zou hechten aan de verklaringen die in het vooronderzoek waren
afgelegd, mits partijen er maar kennis van hadden genomen. 52
In haar antwoord gaat de regering niet inhoudelijk in op de kritiek maar
verwijst naar het feit dat het artikel sterk is aangepast. In het nader gewijzigd
onderwerp van wet luidt het gehele artikel:
‘Bij de uitspraak wordt slechts op die stukken gelet, ten aanzien
waarvan de voorschriften van artikel 74 zijn toegepast.’ 53
In het artikel 74 wordt echter niets anders bepaald dan de termijn die de leden
van het college hebben voor inzage van de stukken en de termijn gedurende
welke de stukken ter griffie liggen, vóór de behandeling van het geding ter
terechtzitting. Het komt erop neer dat de terinzagelegging de enige eis is die
wordt gesteld aan de feiten die de rechter aan zijn uitspraak ten grondslag mag
leggen. Een aantal leden in de Tweede Kamer vindt dat op deze manier de
rechter te veel vrijheid toekomt. Er ontstaat een felle gedachtewisseling die niet
helemaal gemakkelijk is te volgen omdat er een aantal zaken door elkaar lopen.
Het gaat ten eerste om de vraag of eisen moeten worden gesteld aan de
bewijsmiddelen (moet elke getuigenverklaring onder ede ter terechtzitting zijn
afgelegd, of kan worden volstaan met processen-verbaal van eerder afgelegde
getuigenissen?) en ten tweede over het vereiste van hoor en wederhoor (moet elk
feit dat wordt gebruikt bij de uitspraak, weersproken kunnen worden op de
zitting?). Ten derde gaat het om een combinatie van de twee bovengenoemde
vragen: Is het vereiste van een goed geregelde procedure van hoor en wederhoor
wel voldoende om het gebrek aan wettelijk geregelde bewijsmiddelen te
ondervangen?
Minister Loeff staat op het standpunt dat de procedure zo weinig mogelijk
formele regels dient te bevatten, een aantal afgevaardigden denkt daar anders
over. Afgevaardigde De Ridder, die een amendement indient waarin aan artikel
39 de eis wordt toegevoegd dat verslagen van ambtenaren onder ede moeten zijn
afgelegd, 54 stelt o.a.:
‘Ik geef volkomen toe, dat het waar het geldt het administratief
procesrecht, niet aangaat recht te spreken volgens wettelijke bewijsleer.
Het gaat hier om de ontdekking van de materieele waarheid en nu zal
men zeggen, dat daarbij zeer weinig formeele voorschriften noodig zijn,
maar toch kunnen die niet geheel worden gemist. Men heeft hier ook te
doen met bescheiden, op grond waarvan een of ander punt zal moeten
worden uitgewezen. Ik geloof dat hier toch eenige formaliteit noodig is,
met name dat de verklaringen, relazen enz. ambtseedig gegeven of op
ambtsbelofte zijn afgelegd. (…)’ 55
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De Savornin Lohman stelt om te beginnen dat de materie die op dat moment
wordt behandeld van veel meer gewicht is dan die van de samenstelling van de
rechtbanken, waarover zo lang is gediscussieerd maar waarin de kiezers nu
eenmaal belang stellen. Vervolgens stelt hij dat een aantal elementen van de
procedure verbeterd zullen moeten worden door de praktijk, maar:
‘Er zijn echter enkele dingen, die, dunkt mij, terstond moeten worden
veranderd en dat zijn de bepalingen, die betrekking hebben op het
bewijs, want die quaestie van bewijs komt natuurlijk onmiddellijk te pas
bij elke zaak, zij moet omschreven worden om te zorgen, dat de
materieele waarheid vaststa. Nu is te dien aanzien in dit wetsontwerp
geheel afgeweken van de bestaande wetgeving; men heeft namelijk
ingevoerd de vrije bewijstheorie, dat wil zeggen: met heeft den rechter
vrij gelaten om geheel en al te oordeelen naar zijn overtuiging en hem
niet gebonden aan bepaalde bewijsmiddelen. (…) Daaruit volgt echter
niet, dat de terechtzitting een onderonsje mag worden en de rechters,
wanneer zij aan het oordeelen gaan, aan niets gebonden zouden zijn;
(...)’ 56
De Savornin Lohman stelt dat er twee grote waarborgen zijn die bij elke
procedure op de voorgrond treden, namelijk dat alleen recht mag gedaan worden
op hetgeen ter openbare terechtzitting geschiedt en, ten tweede, dat degene die
op de openbare terechtzitting schriftelijk of mondeling verklaringen aflegt
strafrechtelijk verantwoordelijk is wanneer hij niet de waarheid spreekt. De
Savornin Lohman vindt dat deze beginselen niet behoorlijk tot uitdrukking
komen in het ontwerp en stelt twee amendementen voor. Het eerste stelt voor dat
alleen getuigenverklaringen die onder ede worden afgelegd, worden gebruikt in
de uitspraak, en het tweede, verder strekkende amendement, dat de uitspraak
alleen gegrond kan worden op ter zitting afgelegde getuigenverklaringen. 57
Loeff antwoordt, kort gezegd, dat de door De Ridder en De Savornin Lohman
voorgestelde amendementen in strijd zijn met het door de regering voorgestane
stelsel.
‘Wij staan hier op den bodem van het publiek recht en nu heeft de
Regeering gemeend, dat het op dit terrein zeer zeker noodig was regelen
te stellen voor wat betreft de bewijsvoering, maar dat ten aanzien van de
beoordeling van de bewijsmiddelen de rechter geheel en al vrij moet
gelaten worden. Vrijheid dus op het terrein der bewijsmiddelen, maar
gebondenheid aan regelen op het terrein der bewijsvoering.’ 58
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Volgens Loeff zijn de amendementen niet in overeenstemming te brengen met
het beginsel van volkomen vrijheid van beoordeling en legt Lohman te veel
nadruk op een strafrechtelijke sanctie.
‘Het is hier bij deze soort van rechtspraak een eerste stap dien wij doen
op een voor ons nog niet ontgonnen terrein, het terrein van het publieke
recht. (…) Zulk een regeling, waarbij in volle vrijheid de materieele
waarheid kan worden gezocht, heeft de Regeering getracht ook hier te
geven en met het oog daarop heeft zij mede de vrije bewijstheorie op dit
terrein geïntroduceerd.’ 59
De Savornin Lohman specificeert nog een keer dat artikel 39 in combinatie met
artikel 74 tot gevolg kan hebben dat de rechter uitspraak doet grond van
getuigenverklaringen afgelegd in het vooronderzoek, die vervolgens niet weer
op het onderzoek ter zitting aan de orde zijn gesteld. De wederpartij zou deze
verklaringen dan niet kunnen weerspreken.
‘Mijn bewering is, dat een goede procedure, onverschillig welke,
wanneer men het stelsel van openbare behandeling heeft, hierop moet
neerkomen, dat alles wat ter behandeling komt, weersproken moet
kunnen worden; daarin ligt een van de groote waarborgen voor een
goede rechtspraak.’ 60
De Savornin Lohman vindt zijn voorstel niet in strijd met het stelsel van de wet.
‘Integendeel. De Minister echter wil alleen de bewijsvoering regelen,
maar het gebruik der bewijsmiddelen geheel vrijlaten. Maar het is juist
een quaestie van bewijsvoering hoe de bewijsmiddelen onder de oogen
van den rechter zullen gebracht worden. Dat moet ter openbare zitting
gebeuren en heeft niets te maken met gebondenheid aan de
bewijsmiddelen.’ 61
De Savornin Lohman stelt dat het erom gaat:
‘(…) dat niet in de wet staat waarop de rechter zijn oordeel moet
gronden. [Er is opgemerkt ], “dat bij het voorbereidend onderzoek
getuigen konden gehoord zonder dat partijen tegenwoordig waren.” Op
een proces-verbaal van dit getuigenverhoor zou dus recht kunnen
worden gedaan, zonder dat partijen tegenwoordig waren.
Hoe kan de Minister van Justitie zoodanig stelsel verdedigen?
Geen rechtspraak wordt ooit ter wereld gedaan zonder dat beide partijen

59

Handelingen II 1901/02, 78, p. 1754.
Handelingen II 1901/02, 78, p. 1755.
61
Handelingen II 1901/02, 78, p. 1755.
60

137

Hoofdstuk 4 De Beroepswet

evenveel recht hebben, zoodat het niet aangaat getuigen te hooren als
een van beide partijen er niet bij is. De rechter mag recht doen op alle
overgelegde stukken, dus ook op het proces-verbaal van zulk een
getuigenverhoor.’ 62
De stemming over het artikel wordt uitgesteld en de volgende dag dient De
Savornin Lohman een nieuw amendement in. Hij stelt:
‘Welnu, ik heb mij afgevraagd, of dit amendement, dat den rechter aan
een regel bindt, niet in strijd is met dit op “vrijheid-blijheid” gegrond
ontwerp. (…) Maar ik heb bemerkt, dat er heden een zachter wind is
gaan waaien tegenover mijn voorstellen, dat er thans eenige leden, meer
dan gisteren zijn gaan inzien, dat enkele regelen toch wel in de wet
behoorden te staan.’ 63
Het amendement van De Savornin Lohman stelt voor om artikel 39 te laten
vervallen en artikel 83, over de beraadslaging, te vervangen door:
‘De raad van beroep beraadslaagt en beslist in raadkamer en grondt de
uitspraak uitsluitend op hetgeen ter openbare terechtzitting is te berde
gebracht en op die stukken, ten aanzien waarvan de voorschriften van
art. 74 zijn toegepast.’ 64
Hij licht toe:
‘Dan is het duidelijk dat al de stukken, ook van het voorbereidend
onderzoek, die vooraf aan de rechters en partijen zijn medegedeeld,
gronden kunnen uitmaken voor de uitspraak van den rechter.’ 65
In zijn antwoord ontkent Loeff dat het wetsontwerp minder waarborgen zou
bieden dan het voorstel van De Savornin Lohman. Verder verdedigt hij de
voorgestelde vrijheid voor de rechter met een verwijzing naar de manier waarop
het primaire besluit door de Rijksverzekeringsbank is genomen. Een van de
redenen waarom de rechter de nodige vrijheid moet toekomen, is omdat het
bestuursorgaan die vrijheid c.q. informaliteit ook bezat bij het nemen van het
bestreden besluit. Er wordt dus een verband gelegd tussen het karakter van het
bewijsrecht in de beroepsprocedure en de manier waarop de feiten worden
vastgesteld bij het nemen van het primaire besluit:
‘En dan voeg ik er bij: wanneer de geachte afgevaardigde een oogenblik
bedenkt, dat de Rijksverzekeringsbank haar beslissing neemt, niet
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gebonden aan welk bewijsmiddel ook, maar eenvoudig rekening
houdende met al datgene wat haar wordt voorgelegd, hoe is het dan
mogelijk om den rechter, die over die beslissing heeft te oordeelen, te
binden aan al die oude regelen, die sedert honderd jaar hebben
gegolden? Juist op dit terrein van het recht moet met die eischen van
formalistiek worden gebroken. De rechter moet zich vrij voelen, hij
moet de bewijsmiddelen naar zijn geweten beoordelen, maar onder
contrôle van de partijen en zoowel de rechter als de partijen moeten
behoorlijk in staat zijn kennis te nemen van alles wat in het geding is te
berde gebracht.’ 66
Uiteindelijk stelt Loeff dat hij opneming van het amendement niet noodzakelijk
acht, maar dat hij er ook niet tegen is. Het amendement wordt daarom
overgenomen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens om het vereiste
van hoor en wederhoor beter te regelen, maar worden geen verdere eisen gesteld
aan de bewijsmiddelen.
Artikel 65: het verweerschrift en het principe van hoor en wederhoor
De discussie rond artikel 65 laat zien dat aan het idee van een contradictoire
procedure soms nogal halfslachtig toepassing wordt gegeven. Het artikel regelt
het indienen en verspreiden van een verweerschrift door partijen. Het indienen
ervan is een bevoegdheid, geen verplichting. Andere partijen ontvangen een
afschrift van het verweerschrift, echter alleen voor zover er bij de griffie
voldoende exemplaren zijn ingediend. De memorie van toelichting stelt:
‘Ter voorbereiding van het mondeling contradictoir debat, kwam het
ondergeteekenden wenschelijk voor, dat partijen in de gelegenheid
worden gesteld elkander hare inzichten te doen kennen. De rechter zal
daardoor tevens in de gelegenheid zijn na kennisneming dier stukken
zich op de mondelingen behandeling ter terechtzitting voor te bereiden.
Vermits echter de aard dezer rechtspraak meebrengt, dat de houding der
partijen, die, behalve degeen, die beroep instelt, in de procedure
optreden op de loop der procedure geen invloed mag uitoefenen, moest
het indienen eener contramemorie facultatief worden gesteld.’ 67
Er is, in het belang van het vinden van de materiële waarheid, dus wel sprake
van een contradictoire procedure, maar niet van een partijenproces, waarin
partijen samen de omvang van het geding bepalen. Daarom wordt aan een
geregelde stukkenwisseling minder belang gehecht. In het voorlopig verslag
wordt voorgesteld dat de griffie kosteloos afschriften naar alle partijen stuurt als
er niet genoeg afschriften zijn. De minister antwoordt:
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‘Nu aan de inzending van contra-memoriën voor de goede afwikkeling
van het geding niet zooveel waarde is gehecht, dat het dienen van
antwoord imperatief is voorgeschreven, bestaat er geene voldoende
aanleiding voor te schrijven, dat de noodige afschriften van contramemoriën kosteloos ter griffie zullen worden vervaardigd.’ 68
Tijdens het debat in de Tweede Kamer wordt deze gang van zaken in strijd
geacht met een behoorlijke procedure en het beginsel van hoor en wederhoor:
‘Het komt mij voor, dat dit niet goed met een behoorlijke procedure te
vereenigen is. Een behoorlijke procedure eischt, naar mijn meening, dat
partijen over en weer inzage krijgen van de stukken die worden
ingediend. Het strijdt met een behoorlijke procedure, dat een partij het
in haar macht heeft, om te maken dat de andere partijen geen afschriften
krijgen van de stukken die zij overlegt. Op die wijze zouden de andere
partijen kunnen worden verrast, hetgeen toch niet gewenscht kan zijn.’ 69
Loeff stemt uiteindelijk in met een wijziging. In de wet wordt bepaald dat
wanneer onvoldoende afschriften zijn ontvangen, ontbrekende exemplaren
kosteloos ter griffie worden vervaardigd.

4.2.2.3 De omvang van het geding
Artikel 38 uit het eerste wetsontwerp, van toepassing op zowel de procedure bij
de raden van beroep als de Centrale Raad van Beroep, droeg de rechter enerzijds
op om op alles wat door partijen naar voren was gebracht te reageren, en gaf de
rechter anderzijds de vrijheid om geheel zelf de omvang van het geding te
bepalen:
‘Bij het onderzoek en de uitspraak zijn de raad van beroep en het
Administratief Gerechtshof aan de beweringen en conclusiën van
partijen niet anders gebonden, dan dat zij daarover uitdrukkelijk
uitspraak doen, voor zoover deze in de gewisselde schrifturen zijn
opgenomen, of ingevolge uitdrukkelijk verzoek van de betrokken partij
in het proces-verbaal der terechtzitting zijn vermeld.’ 70
Het artikel beoogde volgens de memorie van toelichting enerzijds de rechter de
ruimte te geven een uitspraak te doen op basis van de materiële waarheid,
anderzijds uitdrukking te geven aan het belang van de medewerking van partijen
daarbij. 71 In het verslag naar aanleiding van het afdelingsoverleg wordt alleen
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een kleine redactionele wijziging voorgesteld, maar de regering ziet twee
problemen. Enerzijds verlangt het artikel te veel van de rechter. De verplichting
om uitspraak te doen over alle beweringen van partijen gaat de regering te ver:
‘Het geeft geen practisch nut, dat de rechter allerlei volkomen irrelevante
beweringen uitdrukkelijk ter zijde stelt.’ 72 Ook wordt geconstateerd dat het
artikel de rechter de mogelijkheid geeft om zelf de omvang van het geding te
bepalen. Dit acht zij niet wenselijk:
‘Dit zou voor den rechter onbeperkte vrijheid meebrengen om de
beslissing der Rijksverzekeringsbank, waartegen wordt opgekomen, ter
herzien. (…) In één woord art. 38, zooals het oorspronkelijk luidde,
vergunde den rechter, onafhankelijk van den wil van partijen, alle
mogelijke onderwerpen tusschen haar af te doen, mits slechts
tegelijkertijd het opgeworpen geschilpunt werd uitgemaakt.
Dit gaat bij nadere overweging naar de meening van ondergeteekenden
te ver. De taak van den rechter behoort slechts te zijn “het beslissen van
geschillen”. Waar geen geschil bestaat is voor zijn optreden geen reden.
Er bestaat daarom geene genoegzame aanleiding eene beschikking van
de Rijksverzekeringsbank aan de kritiek van den rechter te
onderwerpen, ten aanzien van andere punten, dan waarover tusschen de
belanghebbenden het geschil is gerezen.’ 73
In navolging van het Duitse recht stelt de regering voor dat de omvang van het
geding wordt bepaald door de vordering. 74 Om duidelijk te maken wat de
regering voor ogen staat, wordt een voorbeeld gegeven. Dit voorbeeld wordt
hieronder geciteerd om te laten zien dat er op grond van de wetsgeschiedenis
geen misverstand kan bestaan over de interpretatie van het door de regering
voorgestelde artikel, dit in het licht van de tegenovergestelde interpretatie die de
Centrale Raad van Beroep er vier jaar later aan geeft. 75
‘Heeft (…) een werkgever vermindering gevraagd van het aan zijne
onderneming toegekende gevaren percentage, dan is daarmee tot
onderwerp van het geding gemaakt, “het gevaren percentage”, dat aan
die onderneming moet worden toegekend. De rechter kan dit dan
hooger of lager stellen dan de belanghebbende vraagt. De klasse waarin
de onderneming is ingedeeld, of de verzekeringsplichtigheid van het in
die onderneming uitgeoefend bedrijf, maakt dan geen punt van debat of
beslissing van den rechter uit. Is door de Rijksverzekeringsbank eene
schadeloosstelling toegekend en vraagt de belanghebbende verhooging
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daarvan, dan maakt het bedrag der schadeloosstelling het onderwerp uit,
waarover het geding en de uitspraak zal lopen.’ 76
In het nader gewijzigd ontwerp van wet wordt de bevoegdheid om de omvang
van het geding te bepalen dus beperkt. Het nieuwe artikel 38 luidt:
‘De uitspraak van den raad van beroep en van den centralen raad van
beroep betreft de onderwerpen, door de vorderingen der partijen aan
hun oordeel onderworpen.
Bij die uitspraak kan de beslissing van het bestuur der
Rijksverzekeringsbank gewijzigd worden, ook ten nadeele van dengene,
die daartegen in beroep is gekomen.’ 77
In de tweede alinea wordt tot uitdrukking gebracht dat reformatio in peius
binnen de door het eerste lid bepaalde omvang van het geschil mogelijk is.
Bij de parlementaire discussie over het wetsontwerp wordt dit artikel
zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming aangenomen. 78
Hoewel uit het wetsontwerp duidelijk blijkt dat de omvang van het geding
beperkt zal worden door de vordering van de klager, geeft de Centrale Raad van
Beroep in 1906 een interpretatie aan het artikel die erop neerkomt dat de rechter
zich niet mag beperken tot de vordering, maar uitspraak moet doen over het
gehele besluit dat aan de vordering ten grondslag ligt. 79

4.2.2.4 Zelf in de zaak voorzien
In het wetsontwerp wordt geëist dat de uitspraak o.a. behelst ‘eene stellige
beslissing, waarbij rekening wordt gehouden met het bepaalde in art. 76, al. 2,
der Ongevallenwet 1901’. 80 Artikel 76, tweede alinea luidt: ‘Worden bezwaren
gedeeltelijk of geheel gegrond verklaard, dan treedt de beslissing, in beroep
gegeven, in de plaats van die, waartegen beroep werd ingesteld.’ De
bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien wordt dus niet in de Beroepswet zelf
gegeven, maar in de Ongevallenwet. De memorie van toelichting van de
Beroepswet vermeldt:
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‘De uitspraak zal zoodanig ingericht moeten worden, dat deze casu quo
de door het bestuur der Rijksverzekeringsbank gegeven beslissing
geheel kan vervangen.’ 81
In het verslag tussen de minister en de commissie 82 naar aanleiding van het
gewijzigd voorstel van wet, wordt door de commissie te kennen gegeven dat het
beter was om de verwijzing naar artikel 76, tweede alinea van de Ongevallenwet
te laten vervallen. Een reden wordt niet gegeven, maar de minister verklaart dat
hij die woorden zal schrappen. Blijkbaar vond men het voldoende dat deze
verplichting in de Ongevallenwet was geregeld. Bij de mondelinge
beraadslagingen komt het onderwerp niet meer aan de orde.
In de geschiedenis van de Ongevallenwet wordt de bevoegdheid om in
geval van gehele of gedeeltelijke gegrondheid een nieuw besluit te nemen,
steeds vooraf gegaan door de mededeling dat het instellen van beroep geen
schorsende werking heeft, en gevolgd door een bepaling over de terugbetaling
van ten onrechte betaalde uitkeringen. Die onderdelen van de bepaling zijn
onderwerp van discussie bij de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel. In
de Tweede Kamer wordt het artikel zonder discussie aangenomen. 83 Het zelf
voorzien gaf mogelijk geen aanleiding tot opmerkingen omdat ten tijde van de
bespreking van het eerste wetsvoorstel van de Ongevallenwet niet duidelijk was
wat precies de aard zou zijn van het college waarop beroep zou worden
opengesteld. Ten tijde van de bespreking van het tweede wetsvoorstel werd
e.e.a. duidelijker, maar vanwege de deelname van werkgevers en werknemers in
de raden van beroep, werd wellicht de indruk gewekt dat het hier ging om een
vorm van administratief beroep, waarvoor de bevoegdheid om zelf te voorzien
vanzelfsprekend was. 84 Het kan ook zijn dat het zelf voorzien werd beschouwd
als een procesrechtelijke kwestie die ondergeschikt was aan alle andere zaken
die in de Ongevallenwet geregeld werden. Bij de herziening van de Beroepswet,
aan het beging van de jaren vijftig, komt de bevoegdheid wel aan de orde. 85

4.2.2.5 Het recht om te procederen zonder gemachtigde
De laatste grote discussie in de Tweede Kamer vindt plaats over de vraag of
partijen kunnen procederen zonder gemachtigde en over de invoeging van een
81

Kamerstukken II 1900/01, 236, 3, p. 22.
Kamerstukken II 1901/02, 78, 7, p. 74.
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Kamerstukken II 1896/97, 159, 2, art. 55 (het eerste wetsvoorstel Ongevallenwet) en
Kamerstukken II 1899/1900, 159, 2, art. 76 (het tweede wetsvoorstel Ongevallenwet). Die
onderwerpen komen kort aan bod bij de parlementaire behandeling. De artikelen worden
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Zie par. 2.5.4. Voor de Centrale Raad van Beroep was in art. 111 bepaald: ‘De Centrale Raad
van Beroep bevestigt de uitspraak van den raad van beroep, hetzij met overneming, hetzij met
verbetering van de gronden, of doet, met geheele of gedeeltelijke vernietiging daarvan,
datgene wat de raad van beroep had behooren te doen.’
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artikel waarin aan onvermogenden kosteloze rechtsbijstand wordt verschaft. 86 In
het kader van deze discussie komt de ongelijkheidscompensatie door de rechter
aan de orde. De MvT stelt dat de procedure zodanig is ingericht, dat partijen
geacht kunnen worden in staat te zijn persoonlijk daarin op te treden. 87 Bij de
verdere stukkenwisseling vond geen inhoudelijke discussie over dit artikel
plaats. In het voorlopig verslag wordt, in het kader van de discussie over de nietlijdelijkheid van de rechter, wel aan de regering de vraag voorgelegd of aan
onvermogenden kosteloze rechtsbijstand zal worden verschaft. Een aantal
Kamerleden vindt dat noodzakelijk in het geval dat de Rijksverzekeringsbank of
grote werkgevers zich zullen laten bijstaan door advocaten. Maar:
‘Er waren ook leden, die meenden, dat de werklieden in den regel
rechtsgeleerden bijstand wel zullen kunnen missen, ook omdat de
rechter geene lijdelijke houding heeft aan te nemen, maar, indien het
niet door partijen geschiedt, zijnerzijds moet zorgen voor een behoorlijk
onderzoek van de feiten in geding.
Tegen deze mening werd door anderen aangevoerd, dat de rechter,
al is zijne houding niet lijdelijk, toch niet alle hulp kan verschaffen, die
men van een advocaat verwacht.’ 88
De regering antwoordt:
‘Met de leden, hierboven aan het woord, meenen ondergeteekenden, dat
de werklieden in de procedure, welke bij dit ontwerp wordt geregeld,
rechtsgeleerden bijstand in den regel wel kunnen missen. De procedure
is zóó eenvoudig geregeld, dat mag worden aangenomen, dat een
werkman, onder leiding van den rechter, daarin zijne belangen
behoorlijk kan voordragen. Is de procedure aangevangen, dan heeft de
rechter te zorgen, dat het recht materieel juist wordt toegepast en
ondergeteekenden vleien zich met de hoop, dat de wijze, waarop de
bevoegdheden van den rechter in het ontwerp zijn geregeld, zal blijken
hem tot het vervullen van die taak in staat te stellen. Het schijnt hun toe,
dat een rechter, die door zijne positie de zaak in haar geheel overziet en
mitsdien daarvan geheel op de hoogte is, voldoende in staat is, de
noodige voorlichting aan partijen te verschaffen om tot eene materieel
juiste uitspraak te komen. (…) Ondergeteekenden vleien zich met het
vertrouwen, dat de wijze waarop het ontwerp het twistgeding regelt,
voldoende is om eene goede handhaving van het materieele recht te
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verzekeren, en dat er derhalve geene termen bestaan om partijen tot het
inroepen van rechtsbijstand te verplichten.’ 89
Bij de mondelinge behandeling merkt Kamerlid Drucker op dat het artikel zegt
dat partijen mogen procederen, maar hij vraagt zich af of de ‘werkman’ wel in
persoon zal kunnen procederen, of dat hij wel een bekwame en onbaatzuchtige
gemachtigde vindt. Hij wijst erop dat de situatie in het tweede wetsontwerp
Ongevallenwet voor de arbeider is verslechterd ten opzichte van het eerste
wetsontwerp. In het eerste wetsontwerp Ongevallenwet was alleen nog maar
sprake van de Rijksverzekeringsbank als tegenpartij. In het tweede wetsontwerp
en de uiteindelijke wet kunnen ook anderen dan de overheid als verzekeraar
optreden.
In
het onderstaande citaat is
het opvallend dat
ongelijkheidscompensatie niet nodig wordt geacht wanneer de overheid als
partij tegenover de burger staat, maar wel als het gaat om een private
verzekeraar: 90
‘Derhalve, de werkman zal in dit proces vaak niet meer tegenover zich
zien de Rijksverzekeringsbank, bij wie hij mag hopen op een
onpartijdig oordeel, maar een groote werkgever, of een machtige
werkgeversorganisatie, die zich zal hebben verzekerd de hulp van de
bekwaamste, geoefendste en scherpzinnigste rechtsgeleerden, die in
Nederland voor geld en goede woorden zijn te krijgen. (…) Waarlijk,
het is niet noodig hier veel bij te voegen, om te doen uitkomen, dat in
dit proces, meer dan in dergelijke proceduren in sommige andere
landen, zal bestaan in groote ongelijkheid tusschen beide partijen.
Bevat nu dit ontwerp voldoende maatregelen, om aan die
ongelijkheid tegemoet te komen?’ 91
Dan volgt een verwijzing naar een Duitse wet die stelt dat geen van beide
partijen zich mag laten vertegenwoordigen. Drucker ziet dat niet zitten. Hij
vervolgt:
‘Wat is bij ons geschied? Er is gezegd – en men heeft dit denkbeeld ook
in verschillende artikelen nedergelegd – dat deze rechter niet zal zijn
lijdelijk, dat hij de zwakke partij in het proces te zal te hulp komen.
Ik erken, dat daardoor de toestand van den werkman die
procedeert, gunstiger is dan hij zou zijn dan wanneer men de gewone
burgerlijke procedure had gevolgd. Ik hoop dat de rechters die hier
zullen hebben te oordelen, zich in ruime mate zullen doordrongen
89

Kamerstukken II 1901/02, 78, 5, p. 37-38. De regering eindigt met de opmerking dat bij de
procedure voor de Raad van State het ontbreken van de mogelijkheid om kosteloze
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1991.
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achten van hun plicht, zooveel mogelijk aan de zwakheid van die
onbeschermde partij te gemoet te komen en dat zij, en inzonderheid hun
voorzitter, zich zullen bevlijtigen tot de menschen te spreken in
eenvoudigen taal, opdat de werklieden die recht komen zoeken
begrijpen, waarom het in het proces gaat, welken eisch zij hebben te
stellen, welke middelen zij hebben aan te wenden om tot hun recht te
komen.
Intusschen, al vatten de rechters in dit opzicht hun taak op zooals
het wetsontwerp zich voorstelt, toch komt mij die voorziening niet
voldoende voor. Er is ontzaglijk veel aan gelegen, dat door of namens
de partij zelf alle middelen worden aangewend om haar belangen te
bevorderen en bij den rechter ingang te doen vinden, en dat door of
namens haar bestreden wordt wat van de andere zijde daartegen wordt
aangevoerd.’ 92
Drucker acht het namelijk niet uitgesloten dat de rechter toch onder de indruk
van het betoog van de advocaten van de werkgevers komt en dat dit een nadelige
gevolg zal hebben voor de positie van degene die niet is vertegenwoordigd.
Loeff antwoordt:
‘Ik ben het geheel eens met den geachten afgevaardigde, dat de rechter
in deze procedure een andere taak heeft te vervullen dan op het gebied
van het civiele recht. In het civiele recht is de rechter lijdelijk, hier – de
geachte afgevaardigde heeft er terecht op gewezen – moet de rechter
vervullen een actieve rol, en zal hij, juist daardoor, in staat zijn het
bezwaar waarop de geachte afgevaardigde wees voor een goed deel
ondervangen.
De rechter toch zal in deze procedure volgens den opzet dezer wet,
daar, waar de werkman zonder hulp op de terechtzitting staat, de beste
raadsman van dien werkman moeten zijn.
De rechter zal den werkman wijzen op al hetgeen hem van nut kan
zijn, om tot zijn recht te komen en daardoor te gelijk een juiste
toepassing der wet te verzekeren. Want het gaat hier om de materieele
waarheid en de rechter zoekt die zelf mede met de partijen. Nu geef ik
toe, dat niettegenstaande deze hulp van ’s rechters zijde, de werkman
toch nog in ongunstiger toestand ter terechtzitting kan verkeeren, dan de
werkgever, doordat deze laatste zich meer dan de eerste kan doen
bijstaan door bekwame rechtsgeleerde raadslieden.’93
Als oplossing voor dit probleem stelt Loeff voor om een beroep te doen op de
vrijwillige hulp van de balie. Door o.a. Drucker wordt een amendement
ingediend dat voorziet in kosteloze rechtsbijstand voor onvermogenden door
92
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toevoeging van advocaten en procureurs ingeschreven bij de Hoge Raad. Deze
bijstand zal enkel worden verleend in hoger beroep omdat ‘in tweede instantie
voor den centralen raad van beroep het geheele geding opnieuw wordt
behandeld’. 94
Loeff gaat voornamelijk in op de praktische bezwaren van het amendement,
maar stelt op het laatst:
‘Het amendement gaat uit van de meening, dat de rechtsbijstand in deze
procedures noodzakelijk is. En nu herhaal ik wat ik reeds de eer had bij
een vorige gelegenheid te zeggen, dat op dat standpunt dit ontwerp niet
staat. Dit ontwerp gaat uit van de stelling, dat de rechter is de beste
raadsman voor partijen. Wanneer ik ook reeds vroeger mij in dien geest
heb uitgelaten, dan heb ik daarmede willen te kennen geven, niet dat de
rechter op een gegeven oogenblik zijn zetel moet opstaan om een
pleidooi te gaan houden voor een der partijen, maar dat de rechter
volgens dit ontwerp en krachtens den aard van het recht, dat het hier
geldt, verplicht is om met de partijen, en zelfs zoo noodig tegen de
partijen in, de materieele waarheid te zoeken.’ 95
Het amendement wordt verworpen, en aanpassing van het wetsontwerp vindt
niet plaats. 96

4.2.2.6 De functie van de procedure
De functie van de Beroepswet is het regelen van rechtsbescherming aan
werknemers tegen beslissingen genomen op grond van de Ongevallenwet.
Beroep kon worden ingesteld tegen een voor beroep vatbare beslissing van het
bestuur van de Rijksverzekeringsbank en indien het beroep geheel of
gedeeltelijk gegrond was, volgde gehele of gedeeltelijke vernietiging. In de
wetsgeschiedenis komt zowel de noodzaak van de handhaving van het publieke
recht als de bescherming van subjectieve rechten en geschilbeslechting aan de
orde. 97 De materie wordt vooral pragmatisch benaderd.
Dit blijkt onder andere uit de discussie over artikel 46 dat luidt:
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Dit uitgangspunt was niet onomstreden, zie Handelingen II 1901/02, 78, p. 1802.
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‘Het niet verschijnen van eene der partijen of van allen ter
terechtzitting, of afstand van beroep, gedaan nadat het onderzoek ter
terechtzitting van den raad van beroep is aangevangen, of, indien de
beslissing van het Administratief Gerechtshof is ingeroepen, nadat het
onderzoek ter terechtzitting van het Administratief Gerechtshof is
aangevangen, heeft op den loop van het geding geen invloed.’
De MvT stelt: ‘Wanneer de tusschenkomst van den administratieven rechter is
ingeroepen, moet hij onafhankelijk van partijen zijne taak ten einde kunnen
brengen.’ 98 Dit wordt niet toegelicht, maar verderop staat wel dat het gaat om
een beginsel dat bij dergelijke twistgedingen behoort. Lid 2 stelt dat het beroep
wel vervalt als het voor de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting is
ingetrokken. In het voorlopig verslag waren sommige leden van oordeel
‘dat afstand van eenmaal ingesteld beroep in het geheel niet behoort
toegelaten te zijn, omdat het – gelijk ook is betoogd in het rapport der
Staatscommissie over de administratieve rechtspraak – in een
administratief proces niet enkel aankomt op het belang van den klager,
maar ook op de juiste uitlegging der wet.’ 99
De memorie van antwoord luidt op dit punt:
‘Theoretisch komt ondergeteekenden de opvatting juist voor, dat afstand
van eenmaal ingesteld beroep in het geheel niet behoort toegelaten te
zijn, omdat het in een administratief proces niet enkel aankomt op het
belang van den klager, maar ook, ja dikwijls in de eerste plaats, op de
juiste uitlegging der wet.’ 100
De minister verwijst vervolgens naar de memorie van toelichting bij de bepaling
waarin wordt toegelicht dat de klager in geval van intrekking zijn beroep
kansloos acht, en dan moet de rechter daarmee niet worden lastig gevallen. De
benadering is dus eerder pragmatisch dan dogmatisch.

4.2.2.7 De rol van de rechter
De regering begint haar toelichting op het procesrecht met de opmerking dat het
voor een deugdelijke rechtspraak nodig is dat er twee partijen zijn en dat ook het
bestuur van de Rijksverzekeringsbank een partijrol toekomt. Doordat er op die
manier verschillende partijen in het proces zijn, is een contradictoire
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behandeling mogelijk. Deze contradictoire procedure helpt de rechter bij het
doen van materieel juiste uitspraken, hetgeen een zaak is van openbaar belang:
‘Eene objectief juiste toepassing van het publieke recht toch is eene
zaak van openbaar belang. De rechter geroepen door zijne uitspraken
dat recht te handhaven, zal derhalve er naar moeten streven materieel
juiste uitspraken te doen. Utiliteitshalve, gelijk boven werd aangeduid,
mogen ook voor deze twistgedingen partijen in het leven geroepen
worden, deze vervolgen niet rechten waarover zij de vrije beschikking
hebben, maar zij dienen alleen om den rechter beter in de gelegenheid te
stellen de materieele waarheid te ontdekken.
Om den rechter daartoe in staat te doen zijn, moeten hem voorts de
middelen worden verschaft de waarheid te ontdekken, onafhankelijk
van de als partijen optredenden, en zelfs ondanks dezen.
Het is daarom noodzakelijk den rechter bij deze procedure eene
geheel zelfstandige rol toe te kennen, en hem te voorzien van de
bevoegdheden noodig voor eene richtige vervulling zijner
bovenomschreven taak.’ 101
Het wetsontwerp gaat dus uit van een rechter die actief de materiële waarheid
zoekt met het oog op de handhaving van het objectieve recht. Daartoe worden in
het procesrecht de rechter de nodige middelen verschaft. Tegelijkertijd wordt
ook het contradictoire aspect van de procedure geregeld, maar uit deze
toelichting blijkt dat dit dient als hulpmiddel voor de rechter bij zijn taak om
achter de materiële waarheid te komen.
In het VV II wordt gemeld dat een aantal leden vindt dat de rechter te
weinig lijdelijk zal zijn, met name ten aanzien van het bijeenbrengen van het
bewijsmateriaal. 102 Andere leden stellen dat, met het oog op de handhaving van
het publieke recht, lijdelijkheid van de rechter misplaatst zou zijn. In de
memorie van antwoord benadrukt de minister nog eens dat:
‘… lijdelijkheid des rechter in de gedingen, waarop dit ontwerp
betrekking heeft, misplaatst zou zijn, omdat bij deze twistgedingen de
handhaving van het publieke recht op den voorgrond treedt. Dit brengt
mee, dat de rechter zich in deze gedingen niet mag tevreden stellen met
het constateeren van de formeele waarheid, maar dat hem de middelen
moeten worden verschaft een materieel juist oordeel te vellen.’ 103
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4.2.2.8 Proceseconomie
De minister stelt dat de rechter ook de leiding van het geding moet worden
toevertrouwd, onafhankelijk van partijen, dit met het oog op de snelheid en de
kosten van de procedure:
‘Alleen dan ook zal hij kunnen zorgen dat aan een anderen eisch welke
in deze gedingen moet gesteld worden recht wedervaart, namelijk aan
dezen, dat zij spoedig tot beslissing worden gebracht. De financieele
omstandigheden van vele belanghebbenden maken zulks tot eene
gebiedende noodzakelijkheid. Dat de leiding van de procedure aan den
rechter is opgedragen brengt zeker mede, dat partijen eene veel meer
ondergeschikte rol zullen vervullen dan in burgerlijke zaken.’ 104
Verder blijkt uit de wetsgeschiedenis steeds dat het procesrecht met het oog op
de ‘werkman’ zo eenvoudig mogelijk moet zijn. 105

4.2.3 Samenvatting en bevindingen
Met de Beroepswet komt een regeling van administratief procesrecht tot stand
die de structuur heeft van de administratieve procedure, maar die is toegesneden
op het specifieke doel van het proces, het bieden van rechtsbescherming aan
werknemers tegen besluiten op grond van de Ongevallenwet. In de wet wordt
aan de rechter een groot aantal bevoegdheden toegekend voor het verrichten van
ambtshalve onderzoek naar de feiten, maar net als bij de totstandkoming van de
wet op de Raad van State 106 lijkt de regering het contradictoire element in de
procedure toch vooral te beschouwen als een manier om de rechter van de
informatie te voorzien die nodig is om de materiële waarheid te achterhalen.
Vanuit de Kamer wordt bezwaar gemaakt tegen dit op ‘vrijheid-blijheid’
gegrond ontwerp. Men vindt dat de rechter te veel vrijheid toekomt ten aanzien
van de bewijsmiddelen en de bewijsvoering hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat
deze uitspraak doet op feiten waarop geen hoor en wederhoor is toegepast.
Verdedigend minister Loeff stelt dat de rechter niet gebonden mag zijn aan
formele regels bij het achterhalen van de materiële waarheid. Uiteindelijk wordt
het principe van hoor en wederhoor in de wet verankerd maar blijft de
vrijbewijsleer gehandhaafd.
Aanvankelijk krijgt de rechter in het wetsontwerp de bevoegdheid om
ambtshalve het gehele besluit te toetsen. Bij nader inzien vindt de regering een
dergelijke onbeperkte vrijheid voor de rechter om een beslissing van het
bestuursorgaan te herzien, te ver gaan. In het gewijzigde wetsontwerp wordt
bepaald dat de rechter zijn uitspraak dient te beperken tot het deel van het besluit
104
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waartegen partijen beroep hebben ingediend. Daarbinnen is reformatio in peius
mogelijk. Over dit laatste is geen discussie. Het kan zijn dat men het normaal
vond dat iemand een zeker risico liep door het instellen van beroep, uitgaande
van de toetsing door de rechter aan het objectieve recht. Het kan ook zijn dat de
bevoegdheid geen vragen opriep omdat hij werd gezien als een soort sanctie bij
misbruik van procesrecht.
De bevoegdheid van de rechter om zelf in de zaak te voorzien was niet
opgenomen in de Beroepswet, maar bestond via artikel 76 van de
Ongevallenwet. Deze bepaling is niet voorzien van de clausules dat er alleen
gebruik van mag worden gemaakt wanneer maar één beslissing mogelijk is. Ook
vindt bij de totstandkoming van de Ongevallenwet geen discussie plaats over het
gevaar dat de rechter bij het uitoefenen van deze bevoegdheid de positie van het
bestuur zou innemen. Misschien was het zo duidelijk dat het hier ging om
uitspraken over gebonden bevoegdheden, dat men dit niet nodig achtte, maar het
kan ook zijn dat men dit gevaar niet zag vanwege de deelname van werkgevers
en werknemers in de raden van beroep, waardoor de tegenstelling tussen rechter
en bestuur niet op scherp kwam te staan en, net als in administratief beroep, het
vanzelfsprekend was dat een inhoudelijke beslissing werd genomen.
De functie van de procedure is het verschaffen van rechtsbescherming aan
de werknemer die een geschil heeft over een aanspraak op grond van de
Ongevallenwet. De rechter biedt deze rechtsbescherming door de toetsing van
het besluit van de Rijksverzekeringsbank aan het recht. Omdat het publieke
belang is betrokken bij zijn uitspraak dient de rechter ervoor te zorgen dat de aan
zijn uitspraak ten grondslag liggende feiten in overeenstemming zijn met de
materiële waarheid. De rechter vervult daartoe een actieve rol in de procedure.
Deze activiteit komt aan de orde als het gaat om waarheidsvinding, maar ook bij
de discussie over de vraag of een advocaat nodig is om de werkman bij te staan
in het proces. Een advocaat wordt niet nodig geacht omdat het procesrecht
eenvoudig is, maar ook omdat het de rol van de rechter is om de werkman bij te
staan in de procedure. Hij zal de beste raadsman van partijen dienen te zijn. Met
deze wet wordt dus het beginsel van ongelijkheidscompensatie in het
bestuursprocesrecht geïntroduceerd.

4.3 De Beroepswet van 1955
4.3.1 Inleiding
Na de totstandkoming van de Beroepswet in 1902 is de wet diverse malen
aangepast. De eerste wijzigingen hadden vooral betrekking op de samenstelling
en de omvang van de gerechten. Het ging daarbij om een versobering, onder
andere omdat de verwachte uitbouw naar een meer algemene administratieve
beroepsprocedure uitbleef. De wet van 1935 bevat ook enkele technische
wijzigingen ten behoeve van de vereenvoudiging en de versnelling van de
procedure. Zo wordt het mogelijk gemaakt om ook mondeling uitspraak te doen
en kunnen zaken gemakkelijker bij beschikking worden afgedaan, dit vanwege
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de grote hoeveelheid beroepen die bij voorbaat kansloos zijn. Een alternatief ter
ontmoediging van dergelijke beroepen, het heffen van griffierecht, wordt
verworpen. Wel wordt de verplichting om in de beschikking te wijzen op de
mogelijkheid van verzet, geschrapt. 107 Na de Tweede Wereldoorlog kwam de
aanpassing van de wet opnieuw aan de orde. De jurisprudentie van de Centrale
Raad van Beroep werd in arbeiderskringen als te formalistisch ervaren; er werd
daarom aangedrongen op versterking van ‘het sociale element’. 108 Ook voorzag
de wet inmiddels in de rechtsbeschermingsprocedure tegen de uitvoering van
een groot aantal socialezekerheidswetten, terwijl inhoud en structuur daarop niet
waren aangepast. 109 Uiteindelijk kwam in 1955 een gemoderniseerde
Beroepswet tot stand. 110
Ten tijde van de totstandkoming van het wetsontwerp werd door de
Commissie-De Monchy de mogelijkheid van de invoering van algemene
administratieve rechtspraak onderzocht. 111 In het kader van dat onderzoek werd
een enquête uitgezet bij de raden van beroep en de bedrijfsverenigingen over het
functioneren van de Beroepswet. Uit de resultaten blijkt dat men in het
algemeen tevreden is met de Beroepswet en dat deze tevredenheid samenhangt
met de speciale karakteristieken van het administratieve procesrecht: de
snelheid, eenvoud, geringe kosten en een niet-lijdelijke rechter die de materiële
waarheid aan het licht brengt. 112 Wel bestaat kritiek op de invulling ervan. Het
gaat vooral om het formalisme van de Centrale Raad van Beroep en
tekortkomingen in de feitenvaststelling. 113 Met de kritiek wordt rekening
gehouden bij de voorbereiding van het wetsontwerp voor de nieuwe
Beroepswet.
Het wetsontwerp is voorbereid door de Commissie Herziening Beroepswet,
onder voorzitterschap van mr. M.G. Levenbach. 114 Van het werk van eerdere
107

Wet van 22 juli 1935, Stb. 421, Kamerstukken II 1934/35, 170, 2 en 3. Zie voor een
overzicht: Faber 1992, p. 5-10 en Vleesch Dubois & Schoonenberg 1957, p. 31-36.
108
Kamerstukken II 1953/54, 3349, 4, p. 1. Zie ook o.a. Handelingen II 1954/55, 3349, p. 2005,
p. 2012-2013 en p. 2015.
109
Zie voor een opsomming van de wetten Vleesch Dubois & Schoonenberg 1957, p. 37.
110
Wet van 2 februari 1955, Stb. 47. De wet is wat betreft indeling en systematiek gemodelleerd
naar voorbeeld van de Ambtenarenwet, Stb. 1929, 530. Zie Kamerstukken II 1953/54, 3349, 3,
p. 14-15; Kamerstukken II 1953/54, 3349, 4, p. 1-3.
111
Commissie van advies inzake verhoogde rechtsbescherming, ingesteld bij beschikking van de
ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie van 10 december 1946.
112
Archief Stichting van de Arbeid, Verslag van de Commissie ad hoc inzake Administratieve
rechtspraak. De enquête is beantwoord door 22 van de 25 raden van beroep en 9
bedrijfsverenigingen.
113
Archief Stichting van de Arbeid,Verslag van de Commissie ad hoc inzake Administratieve
rechtspraak, p. 3, aug. 1949. Een ander punt waarover wordt geklaagd is de veelheid aan
colleges die rechtspraken in eerste aanleg en de duur van de behandeling van de Raden van
Beroep; een tijdsduur van 5 à 6,5 maand wordt ‘zeker te lang’ bevonden. De resultaten van de
enquête worden ter hand gesteld van de Commissie-Levenbach.
114
Commissie Herziening Beroepswet, ingesteld 16 juni 1947. Overige leden: prof. mr. B.C.
Slotemaker als vertegenwoordiger van de Stichting van de Arbeid en A. Blom, griffier bij de
Centrale Raad van Beroep.

152

4.3 De Beroepswet van 1955

commissies was na enig speurwerk altijd wel ergens (een kopie van) het
oorspronkelijke rapport te vinden, maar dat lag anders bij de CommissieLevenbach. Uiteindelijk bleek een deel van de stukken van de commissie
beschikbaar te zijn in het archief van de Stichting van de Arbeid, waarin het
archief van commissielid Slotemaker was ondergebracht. 115 Er bestaat
uiteindelijk geen echt rapport, maar wel een aanbiedingsbrief bij de door de
commissie geconcipieerde wetsontwerpen. 116 In deze paragraaf zal gebruik
worden gemaakt van de verslagen van de vergaderingen en andere documenten
van de commissie. Hoewel er bij de totstandkoming van de Beroepswet van
1955 niet, zoals in 1902, een uitgebreide discussie over de grondslagen van het
procesrecht van de Beroepswet plaatsvindt, komen er twee onderwerpen aan de
orde die raken aan de aard van het procesrecht. Ten eerste is er ontevredenheid
vanuit de vakbeweging met de formalistische benadering van de Centrale Raad
van Beroep. In het kader van die discussie komt de functie van de Beroepswet
aan de orde (par. 4.3.2). Ten tweede wordt ingegaan op de niet-lijdelijkheid van
de rechter bij de bepaling van de omvang van het geschil. De discussie draait om
de vraag in welke mate de rechter zijn oordeel dient te beperken tot het door
partijen aangegeven punt van geschil (par. 4.3.4). Als eerste zal worden
ingegaan op de totstandkoming van de Beroepswet 1955 ten aanzien van de
feitenvaststelling, met name op de nieuwe paragrafen betreffende het medisch
deskundigenonderzoek en de mogelijkheden van hoor en wederhoor daarbinnen
(par. 4.3.3). Als laatste wordt de bepaling besproken die het facultatief in plaats
van verplicht maakt voor de rechter om zelf in de zaak voorzien (par. 4.3.5).

4.3.2 De functie van het procesrecht
In de discussie over de functie van de nieuwe Beroepswet wordt de sociale
functie tegenover de juridische functie geplaatst. 117 Met de ‘sociale functie’
wordt verwezen naar de kenmerken van de procedure waarmee bescherming
wordt geboden aan de processueel zwakkere partij, de werknemer. 118 Met de
term ‘juridisch’ wordt verwezen naar een wettelijk geregelde
rechtsbeschermingsprocedure
en
elementen
als
‘onafhankelijkheid,
onpartijdigheid en deskundigheid van de rechter’ en ‘gebondenheid aan de
wet’. 119 In de discussie gaat het om accentverschillen.
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Met dank aan Jenneke Evers, die op het idee kwam om te zoeken via de archieven van andere
deelnemende leden van de commissie.
116
NL-HaNA, Justitie/Wettendossiers, aanbiedingsbrief van 24 februari 1950. Overigens is er
ook een tweede aanbiedingsbrief, van 30 november 1950, waarin de commissie zich op
verzoek van de minister explicieter uitspreekt tegen de opneming van leken in de Centrale
Raad van Beroep.
117
Dat het ging om rechtsbescherming was vanzelfsprekend. Het woord komt niet een keer voor
in de wetsgeschiedenis.
118
Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1953/54, 3349, 4, p. 1.
119
Bijvoorbeeld Kamerstukken II 1953/54, 3349, 4, p. 3 en Handelingen II 1954/55, 3349,
p. 2019.
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De Commissie-Levenbach had aanvankelijk de opdracht na te gaan in hoeverre
het lekenelement ook in de Centrale Raad van Beroep geïntroduceerd kon
worden. 120 Een van de redenen om de Beroepswet te herzien waren de klachten
vanuit de vakbeweging over de formalistische rechtspraak van de Centrale Raad
van Beroep, waardoor het sociale karakter van de wet in het gedrang kwam.
Voorstanders van een meer sociale toepassing van de Beroepswet wezen op de
vaak onrechtvaardige consequenties van deze rechtspraak. 121 Daartegenover
achtten anderen het bedenkelijk om het ‘sociale’ en het ‘juridische’ tegenover
elkaar te plaatsen, omdat daarmee gesuggereerd werd dat de rechter vrijheid had
in zijn uitspraken de inhoud van de wet te beoordelen en naar billijkheid toe te
passen. 122 In de discussie speelde de tegenstelling sociaal-juridisch op drie met
elkaar samenhangende punten.
Ten eerste kwam aan de orde of de samenstelling van de CRvB diende te
worden aangepast om aan het sociale element tegemoet te komen. Door de Raad
van Vakcentrales werd toevoeging van leken aan de CRvB gezien als een
maatregel die het sociale gezicht van het college zou kunnen verbeteren. 123 Al in
de eerste vergadering van de Commissie-Levenbach werd overeenstemming
bereikt over de deelname van leken in de CRvB, maar tegen de tijd dat de
werkzaamheden van de Commissie bijna ten einde liepen, ontstond hierover
weer discussie. In het kader van deze discussie wordt en passant het idee
geopperd om de socialeverzekeringsrechtspraak te vervangen door een vorm van
administratief beroep. 124 In het wetsontwerp zoals dat werd aangeboden aan de
Tweede Kamer kregen de Sociale Verzekeringsraad en de Centrale Commissie
voor Georganiseerd overleg in Ambtenarenzaken de mogelijkheid om personen
120

Archief Stichting van de Arbeid, brief d.d. 24 april 1947.
Kamerstukken II 1953/54, 3349, 3, p. 14. Bij de mondelinge behandeling werd bijvoorbeeld
gesproken van ‘oudere rechters’ die zich niet goed kunnen verenigen met het karakter van het
sociale recht in het algemeen en dit feit in hun uitspraken lieten doorklinken. Handelingen II
1954/55, 3349, p. 2009. Over de vraag in hoeverre er sprake is van verbetering in de situatie
bestaat verschil van mening. Handelingen II 1954/55, 3349, p. 2015.
122
Zie o.a. Kamerstukken II 1953/54, 3349, 4, p.2. Zie o.a. Handelingen II 1954/55, 3349,
p. 2005 voor een compromis: Tot de deskundigheid van de rechter moet ook worden gerekend
het vermogen om aan te voelen wat er leeft in de betrokken sector van het maatschappelijk
leven.
123
Archief Stichting van de Arbeid, stukken d.d. 24 april 1947 en 10 juni 1947.
124
Archief Stichting van de Arbeid, d.d. 10 maart 1949 en de notulen van de18e vergadering,
21 mei 1949. Men vroeg zich af of de Raad niet zou moeten worden vervangen door
administratief beroep op de hoogste organen van de uitvoerende colleges, zoals de geplande
Sociale Verzekeringsraad. Verwezen wordt naar de ideeën van Struycken. Ook het
commissielid Blom, griffier bij de Centrale Raad, is voorstander vanwege de gebrekkige
mogelijkheden voor de Raad voor adequate feitenvaststelling. Ook de destijds gebruikte
terminologie laat zien dat rechtspraak door een onafhankelijke rechter niet vanzelfsprekend
was. In het rapport van de commissie ad hoc inzake Administratieve rechtspraak, augustus
1949, wordt gesproken over de mogelijkheden voor een uniforme eerste aanleg in het
socialeverzekeringsrecht. Daarbij wordt in het midden gelaten of het om ‘bedrijfsrechtspraak’
of ‘overheidsrechtspraak’ zal gaan (p. 2). Zie ook Kamerstukken II 1953/54, 3349, 4, p. 4:
door het ‘bedrijfsleven’ benoemde rechter versus de Overheidsrechters.
121
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ter benoeming voor te dragen, maar ook dit voorstel kwam te vervallen. 125 In het
mondelinge debat werd de waarde van de onafhankelijkheid van de rechter
benadrukt. 126
Ten tweede was er kritiek op de legistische interpretatie van het materiële
recht door de CRvB. 127 Onder andere wordt verwezen naar het voorbeeld dat
door het letterlijk interpreteren van de wet, ongevallen die zich hebben
voorgedaan onderweg naar of van de plaats van arbeid, niet onder de
verzekering vallen. 128 Ook uit de parlementaire discussie over het sociale
karakter van de Beroepswet blijkt dat de voornaamste bezwaren de strikte
interpretatie van het materiële recht betroffen. 129 Dit leidde o.a. tot het voorstel
om de CRvB bij zijn uitspraken rekening te laten houden met de billijkheid
ervan. 130 De minister had hiertegen groot bezwaar: Het ging in het wetsontwerp
om administratieve rechtspraak, “d.w.z. om de toetsing van beslissingen, welke
door de administratie zijn genomen’. Met de invoering van het
billijkheidsbeginsel zou de verhouding tussen rechter en administratie onder
druk komen te staan en zou er een risico zijn dat de rechter ‘gaat zitten op de
stoel van de administratie’. 131
Ten derde werd er in de discussie op gewezen dat de CRvB zijn taak
vervulde door de wet toe te passen en dat de oplossing voor het sociale probleem
uiteindelijk gevonden diende te worden in de aanpassing van het materiële
sociale recht. 132 Wanneer dit punt aan de orde komt, treden duidelijk de
belangentegenstellingen tussen werkgevers en werknemers op de voorgrond en
is het verwijt van ‘formalisme’ aan het adres van de CRvB niet meer aan de
orde. 133
In procesrechtelijke literatuur is vaak gewezen op de voor de werknemers
negatieve gevolgen van de ambtshalve toetsing van het gehele bestreden besluit,
waardoor het beroep resulteerde in een verslechtering van de situatie van
appellant. 134 Dit roept de vraag op in hoeverre de klachten over formalisme van
de CRvB op deze kwestie betrekking hadden. Uit de stukken van de CommissieLevenbach en de parlementaire geschiedenis van de Beroepswet van 1955 blijkt
125

Kamerstukken II 1953/54, 3349, 6, p. 1. Men achtte deze toevoeging niet te verenigen met
het uitgangspunt van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter. Kamerstukken II
1953/54, 3349, 5, p. 2-3.
126
Handelingen II 1954/55, 3349, p. 2007, 2009.
127
Ook de uitvoeringsorganen waren het niet altijd eens met de jurisprudentie van de CRvB. Zij
verspreidden circulaires waarin van het standpunt van de Centrale Raad wordt afgeweken ‘ter
wille van een socialere en soepeler toepassing van de wet.’ Archief Stichting van de Arbeid,
15e vergadering, donderdag 10 maart 1949.
128
Zie voor voorbeelden Kamerstukken II 1953/54, 3349, 4, p. 3-4, Handelingen II 1954/55,
3349, p. 2015.
129
Zie o.a. Handelingen II 1954/55, 3349, p. 2013, 2015-16.
130
Handelingen II 1954/55, 3349, p. 2013.
131
Handelingen II 1954/55, 3349, p. 2019.
132
Kamerstukken II 1953/54, 3349, 4, p. 1, Handelingen II 1954/55, 3349, p. 2013, p. 2025.
133
Kamerstukken II 1953/54, 3349, 4, p. 4.
134
Punt 1974, p. 306; Scheltema 1978a, p. 266-267.
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echter niet dat deze kwestie een belangrijke rol speelde bij de discussie over de
sociale kwestie maar dat het onderwerp daar slechts aan de orde kwam in het
kader van het vraagstuk van de lijdelijkheid van de rechter. Het sociale element
speelde daar op de achtergrond mee. Zie hiervoor verder paragraaf 4.3.4.

4.3.3 Feitenvaststelling
De Beroepswet 1902 ging uit van een actieve, naar de waarheid zoekende
rechter. Ten tijde van de totstandkoming van de nieuwe Beroepswet gold dit
uitgangspunt nog steeds, maar er bestond kritiek op de manier waarop de
feitenvaststelling verliep. 135 Tijdens de zitting bij de Centrale Raad van Beroep
was weinig gelegenheid voor hoor en wederhoor en er bestond onvoldoende
gelegenheid voor de voorzitters en de Centrale Raad om zelf een medisch
deskundige in te schakelen. 136 Dit laatste speelde vooral wanneer snel een
onafhankelijk oordeel over de gezondheidstoestand van de werknemer moest
worden verkregen. 137 Met de bestaande procedures was door het verstrijken van
de tijd de juistheid van de primaire beslissing vaak niet meer vast te stellen. De
gebrekkige mogelijkheden voor de Raad voor correcte feitenvaststelling waren
voor het commissielid Blom, griffier bij de Raad, 138 aanleiding om, toen dit in
de context van het vraagstuk van de lekenrechtspraak aan de orde kwam,
voorstander te zijn van de vervanging van rechtspraak in het socialeverzekeringsrecht door administratief beroep op de hoogste organen van de
uitvoerende colleges. 139 Hij voerde daartoe aan dat ‘deze raad [de CRvB, KdJ]
dikwijls met onvoldoende gegevens recht moet spreken, daar vele partijen en
zelfs uitvoeringsorganen verstek laten gaan. Bij een beslissing in eigen kring
zouden de feitelijke mérites van de zaak beter tot hun recht komen’. 140 In deze
paragraaf zal dieper worden ingegaan op het ambtshalve onderzoek naar de
feiten omdat dit ten tijde van de totstandkoming van de Awb als een belangrijk
kenmerk van het socialezekerheidsrecht werd gezien en omdat ook uit deze
discussie weer de spanning naar voren komt tussen een met voldoende
waarborgen omgeven procedure en een snelle procedure.

135

De bevoegdheden van de voorzitter op grond van de wet waren dan ook beperkt. Zie
par. 4.2.2.2.1.
136
Archief Stichting van de Arbeid d.d. 10 maart 1949, p. 5, d.d. 3 oktober 1947 en augustus
1949 (uitslag enquête), Bijlage 2, p. 1. Zie ook Faber 1992, p. 139-141.
137
Archief Stichting van de Arbeid d.d. 3 oktober 1947. In praktijk werd voornamelijk gebruik
gemaakt van de door de verzekeringsorganen aangeleverde documenten. Zie ook de
toevoeging van art. 102 van het ingediende wetsvoorstel met toelichting.
138
A. Blom (1907-1978) was van 1970-1975 voorzitter van de CRvB.
139
Bijvoorbeeld op de geplande Sociale Verzekeringsraad.
140
Archief Stichting van de Arbeid, d.d. 10 maart 1949 en de notulen van de 18e vergadering,
21 mei 1949.
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De Commissie-Levenbach kwam tot een voorstel voor een versnelde procedure
en een procedure bij de geneeskundigen-scheidsrechters. 141 De eerste procedure
gaf de bevoegdheid aan de voorzitter om voorbereidend onderzoek te verrichten
en behelsde verder een verkorting van de reguliere termijnen. De tweede
procedure was gebaseerd op de procedure bij de enkelvoudige kamers van de
scheidsgerechten op grond van de Ziektewet. Bij een uitkering op grond van de
Ziektewet diende, bij een geschil dat beperkt was tot de vraag of de werknemer
in staat was om te werken, in eerste instantie beroep te worden ingesteld bij de
enkelvoudige kamers van de scheidsgerechten. 142 De procedure bestond uit het
onderzoek door een arts. Diens oordeel over de arbeidsgeschiktheid bepaalde
direct of aanspraak bestond op een uitkering. Deze procedure was snel, maar in
praktijk verwarrend voor de werknemer, die vaak niet besefte dat het medische
onderzoek onmiddellijke juridische consequenties had. Het streven van de
commissies was om deze snelle procedure te voorzien van een aantal
waarborgen. Bij de totstandkoming van het wetsontwerp bestond vooral verschil
van mening over de vraag of naast het oordeel van de geneeskundige nog een
afzonderlijk besluit nodig was van de voorzitter van de raad van beroep. 143
Tegenstanders wezen op de vertraging die daardoor zou optreden en het feit dat
de voorzitter niets wezenlijks kon toevoegen als het om een puur medisch
geschil ging. 144 Het uiteindelijke wetvoorstel voorzag in een bindend advies van
een door de minister van Justitie benoemde medisch deskundige waartegen op
een beperkt aantal gronden verzet mogelijk was bij de raad van beroep. 145
Tijdens de parlementaire behandeling van de herziening van de Beroepswet
bleek dat de voorzitters van de raden van beroep ernstige bezwaren hadden
tegen de instelling van de geneeskundige-scheidsrechter. 146 De bezwaren
141

In samenwerking met een subcommissie van de commissie administratieve rechtspraak van
de Vereniging voor Raden van de Arbeid en de Federatie van Bedrijfsverenigingen voor de
ziekteverzekering. Zie Archief Stichting van de Arbeid d.d. 17 februari 1949, p. 2.
142
Art. 106 Ziektewet, Stb. 1929, 374. De Beroepswet, Stb. 1902, 208, was in het leven
geroepen ten behoeve van geschillen op grond van de Ongevallenwet, Stb. 1901, 1. Later is de
Beroepswet van toepassing verklaard op diverse andere socialezekerheidswetten. In een aantal
van deze wetten, waaronder de Ziektewet, stond in eerste aanleg aanvankelijk geen beroep
open op de raden van beroep, maar bij eigen scheidsgerechten. Van deze beslissing kon hoger
beroep worden ingesteld bij de CRvB.
143
Dit zou namelijk extra tijd kosten. Uit de stukken blijkt hoe kostbaar die tijd is, niet voor de
overheid, maar voor de werknemer. Als de arts zou constateren dat de werknemer gezond
was, dan kon deze vanaf dat moment weer werken en had dan geen recht meer op een
uitkering. Als de werknemer pas twee dagen later zou horen dat hij weer aan het werk moest,
derfde hij twee dagen loon. Dit kon natuurlijk worden voorkomen door de arts al mondeling
de uitslag te laten geven van het onderzoek. Maar er waren artsen die dan bepaalden dat de
werknemer toch nog wel twee dagen thuis kon blijven. Als de rechter daar later echter anders
over oordeelde, kwam dat voor risico van de werknemer. Archief Stichting van de Arbeid,
notulen 12e vergadering, 9 oktober 1948, p. 4. Later vervalt dit risico voor de werknemer, zie
Levelt-Overmars 1991 p. 181.
144
Archief Stichting van de Arbeid, notulen 12e vergadering, 9 oktober 1948, p. 2-6.
145
Kamerstukken II 1953/54, 3349, 2, art. 131-144.
146
Kamerstukken II 1953/54, 3349, 4, p. 5. Zie ook Handelingen II 1954/55, 3349, p. 2021.
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werden gedeeld door de regering, en in het gewijzigd ontwerp van wet worden
de geneeskundigen-scheidsrechters vervangen door de vaste deskundigen. 147 De
kern van het verschil is dat de voorzitter bij het nemen van zijn beschikking niet
gebonden is aan het advies van de deskundige. Voor het overige gaat het om
bijna dezelfde procedure. 148 Tijdens de mondelinge behandeling rezen bezwaren
tegen het gebrek aan mogelijkheden voor hoor en wederhoor tijdens de
procedure. De klager kon zich tijdens deze procedure niet laten bijstaan door een
jurist of een eigen medisch deskundige en werd voor het nemen van de
beschikking niet in de gelegenheid gesteld te reageren op het advies van de
deskundige, noch schriftelijk noch tijdens een zitting. 149 Met het oog daarop
werd o.a. voorgesteld om de mogelijkheid van verzet niet aan specifieke
gronden te verbinden. 150
De minister stelde daar tegenover dat het contradictoire element voldoende
tot uiting kwam in de bepaling die de deskundige verplichtte om informatie in te
winnen bij de behandelend arts en de controlerend arts op het moment dat hij
met hen van mening verschilde. 151 Het opnemen van contradictoire elementen
zou afbreuk doen aan het doel van de procedure, het snel verschaffen van een
inzicht in de medische toestand van de klagers. 152 Dat zou a fortiori gelden voor
het loslaten van de specifieke gronden voor verzet. 153 Met besloot om eerst de
werking van de procedure in de praktijk af te wachten. 154
Een laatste punt van kritiek op de feitenvaststelling betrof het verspreiden
van de stukken. Verweerder zou op grond van het wetsontwerp niet alle
relevante stukken hoeven over te leggen en de klager kreeg niet alle stukken
toegezonden. 155 In zijn verweer wees de minister op het gevaar dat bij
toezending van de stukken de klager medische informatie onder ogen zou
kunnen krijgen die voor hem noodlottig zou kunnen zijn. 156 De bewoordingen
van de artikelen 98 en 136 werden uiteindelijk zo aangepast dat verzekerd was
dat alle op het geschil betrekking hebbende stukken werden overgelegd door het
bestuursorgaan en ter inzage lagen. 157
Uit de totstandkoming van de vastedeskundigeprocedure blijkt wederom dat
er een spanning bestaat tussen een, vanuit de Kamer voorgestane, met voldoende
147

Kamerstukken II 1953/54, 3349, 4, p. 4-5.
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maken.
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Handelingen II 1954/55, 3349, p. 2024, p. 2027. Zie ook Handelingen I 1954/55, 3349,
p. 2090.
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148

158

4.3 De Beroepswet van 1955

waarborgen omgeven procedure en een, door de regering bepleite, snelle
procedure. Net als in de eerdere gevallen worden de waarborgen voorlopig
opgeschort ten behoeve van het gemeenschappelijke belang, de snelheid van de
procedure.

4.3.4 De omvang van de toetsing
Hoewel in de Beroepswet van 1902 duidelijk naar voren kwam dat de rechter
zijn uitspraak in principe diende te baseren op het aan hem voorgelegde punt
van geschil, besliste de Centrale Raad van Beroep al in 1906 anders:
‘Overwegende dat alsnu naar aanleiding van art. 53, 1e lid der
Beroepswet in verband met het bij beroepschrift aangevoerde behoort te
worden vastgesteld, welk onderwerp door de bij klaagschrift en contramemorie gedane vorderingen aan het oordeel van den rechter in beroep
is onderworpen;
Overwegende dat onder dat onderwerp in dit geding niet anders
valt te verstaan dan het al of niet bestaan van aanspraak van den klager
op rente en het eventueel bedrag daarvan en ter beoordeeling daarvan
niet kan worden volstaan met eene beslissing te geven omtrent de
punten, waarover tusschen partijen geschil bestaat, maar behoort te
worden nagegaan, of de verschillende elementen, door de
Ongevallenwet 1901 vereischt op die aanspraak te doen geboren
worden, aanwezig zijn, (…);
Overwegende dat in deze opvatting geen verandering wordt
gebracht, ook al had bij de tot stand koming* van art. 53, 1e lid der
Beroepswet de bedoeling voorgezeten de uitspraak van den rechter in
beroep te beperken tot de punten, waarover tusschen partijen het geschil
is gerezen, daar die bedoeling in de woorden dier wetsbepaling niet is te
lezen; (…).’ 158
In de Commissie-Levenbach wordt eerst alleen opgemerkt dat artikel 53 lid 1
niet moet belemmeren dat het bestuur van de Rijksverzekeringsbank zijn
beslissingen ten voordele van de verdachte moet kunnen aanbrengen. 159 De
onbillijkheid waartoe de bestaande interpretatie van artikel 53 lid 1 leidde, wordt
onder de aandacht van de commissie gebracht door Waslander, voorzitter van de
raad van beroep te Groningen. Hij noemt hierbij expliciet de rol en het belang
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Uitspraak CRvB 6 nov 1906, D. No.1445: I. No. 12. In deze uitspraak gaat het bestuur van de
Rijksverzekeringsbank in hoger beroep tegen een uitspraak van de Raad van Beroep* van
Rotterdam. In die uitspraak had de Raad van Beroep onderzocht of het letsel op grond
waarvan eiser aanspraak maakte op een uitkering, het gevolg was van een ongeval in de zin
van de Ongevallenwet, terwijl tussen partijen alleen de duur van de uitkering in geschil was.
Het bestuur van de Rijksverzekeringsbank gaat in hoger beroep om duidelijkheid te krijgen
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van de verzekeraars bij de praktijk van de CRvB om ambtshalve buiten het door
de appellant gevorderde te treden:
‘Ik zou hier graag een bepaling opgenomen zien, ingevolge welke het
onmogelijk zal zijn, dat rechtsvragen, die bij voorgaande in kracht van
gewijsde gegane beslissingen of uitspraken zijn beslist tussen partijen,
naderhand in een geding, rakende dezelfde partijen, anders worden
beslist dan zij in een voorgaand geding zijn beslist. Ik heb het
meegemaakt, dat de C.W.R.B 160 tot twee keer toe zeer ernstige
pogingen ondernam om van de C.R. een uitspraak te krijgen, dat het
ongeval de getroffene niet in verband met de dienstbetrekking was
overkomen, nu hij het hem overkomen ongeval, naar het oordeel van de
Risicobank, had te wijten aan eigen onvoorzichtigheid; (…) Deze gang
van zaken vond ik zeer weinig bevredigend. De C.R. maakte ook wel
enigszins de indruk in het tweede geval niet per sé niet te willen
overtuigd worden van de juistheid van het standpunt van de Risicobank.
Het komt mij voor, dat hier de eis van rechtszekerheid in het geding is.
In feite is de gang van zaken ook zeer onbillijk tegenover de getroffene:
C.W.R.B. krijgt eventueel herhaalde malen de kans de juistheid
van het eigen standpunt te bepleiten; de getroffene in het
tegenovergestelde geval, d.i. wanneer verband met de dienstbetrekking
niet worden wordt aangenomen, slechts éénmaal.’ 161 [noot in citaat
toegevoegd door auteur]
De commissie ziet in e.e.a. aanleiding om artikel 53 lid 1 te herzien. In de
discussie blijkt dat men wil dat alleen uitspraak wordt gedaan over de
geschilpunten die partijen naar voren brengen, maar dat men ook de
mogelijkheid wil openlaten dat de rechter ten voordele van de klager afwijkt van
het bestreden besluit. Het door Blom geconcipieerde eerste conceptartikel luidt:
‘(1) De uitspraak van de raad van beroep en van de centrale raad van
beroep betreft de beslissingen, door het beroep aan hun oordeel
onderworpen, en beperkt zich zo mogelijk tot het punt van geschil.
(2) Bij de uitspraak kan de bestreden beslissing gewijzigd worden, ook
ten nadele van degene, die daartegen in beroep is gekomen.’ 162
Uit de bespreking van het artikel blijkt dat men aanvankelijk niet op de hoogte
was van de intenties van de wetgever bij de totstandkoming van het oude artikel
53. 163 In de daarop volgende vergadering wordt het voorgestelde artikel
besproken, mede in het licht van de beslissing waarmee de CRvB de
koerswijziging had ingezet:
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‘De rondgezonden gedrukte beslissing van de centrale raad van beroep van
6 november 1906, D no. 1445, I no. 12, interpreteert het woord
“onderwerpen” zeer ruim met een volkomen legalistische motivering. Het is
beter de uitdrukking “punt van geschil” te bezigen, zodat de raad zich in zijn
onderzoek beperken kan. Anderzijds zal hij somtijds* een punt, waar het
betwiste punt logisch uit voortvloeit, mede in zijn onderzoek moeten
betrekken; en daarom heeft Mr. Blom de woorden “zo mogelijk”, die hij
overigens niet fraai vindt, in zijn ontwerp opgenomen. (…) Overigens ziet
de voorzitter ook in het oude systeem wel een zekere logica. Evenals ten
aanzien van het bewijs en van de rechtsgang was deze bijzondere rechter
ook niet 164 lijdelijk ten aanzien van de omvang van het geschil; een en ander
wijl er niet twee private partijen in het geding zijn, doch de volledige en
juiste toepassing der wet moet worden bereikt. Mr. Blom deelt echter mede,
dat ook dit bestaande systeem door de praktijk van de centrale raad reeds
enigszins werd uitgehold. Zo placht bij Ziektewetzaken niet naar het
dagloon te worden gevraagd. De voorzitter wijst erop dat in het nieuwe
systeem net als in dat van de Ziektewet het dictum over het rechtspunt zelf
zal moeten gaan. Een quaerulant zal dus over elk punt afzonderlijk in
beroep kunnen komen, hetgeen eigenlijk niet onbillijk is, aangezien hij voor
elk punt recht moet hebben op twee instanties. Hoewel er principiële en
practische bezwaren aan het systeem verbonden zijn verdient het toch de
voorkeur op andere principiële gronden, terwijl de grote arbeidsbesparing
voor de griffie als bijkomend voordeel in [de] toelichting genoemd zal
mogen worden.’ [noot in citaat toegevoegd door auteur]
In het definitieve wetvoorstel luidt het artikel als volgt:
‘(1) De uitspraak van het college betreft de beslissingen, door het
beroep aan zijn oordeel onderworpen. Zij beperkt zich tot het punt van
geschil, tenzij zulks tot kennelijke onbillijkheid zou leiden.
(2) Bij de uitspraak kan de bestreden beslissing gewijzigd worden, ook
ten nadele van degene, die daarvan in beroep gekomen is.’ 165
In de memorie van toelichting stelt de regering dat met deze wijziging wordt
beoogd dat de uitspraak zich beperkt tot het punt van geschil. Zij verwijst naar
de oorspronkelijke bedoeling van het oude artikel 53 en stelt dat de manier
waarop door de jurisprudentie invulling is gegeven aan het artikel
onbevredigend kan zijn voor zowel de rechter, die nodeloos wordt belast met
onderzoek van vragen waarover partijen het eens zijn, als voor partijen omdat
het bijvoorbeeld kan voorkomen:
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‘dat in een geval als het vermelde, waarin de klager beroep heeft
ingesteld, omdat de arbeidsongeschiktheid naar zijn mening te laag was
geschat, de rechter komt tot de slotsom, dat er geen ongeval is geweest
in verband met de dienstbetrekking, zodat er in het geheel geen
aanspraak op schadeloosstelling volgens de Ongevallenwet 1921
bestond en de toekenning der rente ongedaan moet worden gemaakt. Dit
moet op de klager een wel zeer onaangename indruk maken en kan ook
objectief gezien wel eens sociaal onwenselijk zijn, namelijk wanneer
een welbewuste soepelheid van het uitvoeringsorgaan hierdoor wordt
ongedaan gemaakt.
In de voorgestelde tekst is nu de oorspronkelijke en juiste
bedoeling van de wetgever duidelijker tot uiting gebracht dan bij de
bestaande het geval is. Voortaan zal de raad van beroep alleen behoeven
te letten op het door de klager zelf te berde gebrachte punt. Ontdekt de
raad echter, dat de bestreden beslissing op een ander punt onjuist is, dan
is hij bevoegd om redenen van billijkheid ook daarover uitspraak te
doen.’ 166
Uit deze tekst moet worden opgemaakt dat de klager niet slechter mag worden
van zijn beroep wanneer dit het gevolg is van de uitbreiding van de omvang van
het geschil. Het is de rechter nog wel toegestaan om buiten de omvang van het
geschil te treden om redenen van billijkheid. Bij de voorbereiding van het
wetsontwerp en de parlementaire behandeling komt het tweede lid niet ter
discussie. 167 Blijkbaar is het vanzelfsprekend dat de klager slechter af kan zijn
na de uitspraak, als de rechter binnen de door klager aangegeven omvang van
het geschil blijft.
Vanaf het VV valt het onderwerp onder de rubriek ‘Lijdelijkheid van de
rechter’. Door de leden wordt opgemerkt dat:
‘de raden van beroep en de Centrale Raad van Beroep, die tot dusver het
kenmerk vertoonden van de actieve rechter, die alles kan onderzoeken
wat hem voor zijn beslissing van belang lijkt en die al deze punten ook
in zijn beslissing kan betrekken, nu tot een zekere lijdelijkheid worden
gebracht en in hun beslissingen worden beperkt tot “het punt van
geschil”.’ 168
De leden meenden dat de actieve rol van de colleges was ontstaan door:
‘het feit, dat de aan hen voorgelegde geschillen niet berusten op een
dagvaarding, waarin een eisende partij zijn vorderingen op feiten
166
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vastlegt, maar in een – overigens niet formeel omschreven en niet altijd
even begrijpelijk geformuleerd – klaagschrift naar aanleiding van een
door een uitvoeringsorgaan gegeven beslissing. De rechter beschikt dus
niet over die strakke begripsomschrijving door de partijen zelf als de
rechter in een civiel geding.’ 169
Ze vroegen zich af hoe de rechter voortaan ‘het punt van geschil’ zou moeten
vastleggen. Misschien via een soort interlocutoire beslissing:
‘waarbij aan partijen wordt duidelijk gemaakt, welk punt uit hun
twistgeding de rechter als “het punt van geschil” beschouwt? En moeten
partijen dan ook niet de gelegenheid hebben deze beslissing aan te
tasten? Moet de mogelijkheid, die in de civiele procedure is gegeven tot
wijziging van de eis, niet analoog worden geschapen, wanneer blijkt,
dat ’s rechters omgrenzing van “het punt van geschil” hem op een weg
zou voeren, die hun niet juist lijkt, met deze beperking overigens, dat de
voorzitter van het college toch een wijziging zou moeten afwijzen,
wanneer daardoor de belangen van de wederpartij onredelijke zouden
worden benadeeld? Aangezien het hier administratiefrechtelijke
rechtspraak betreft, dus rechtspraak met een publiekrechtelijk karakter,
dient de wetstoepassing objectief vast te staan en zullen partijen niet de
kans mogen hebben om af te spreken bepaalde punten niet aan het
oordeel van de rechter te onderwerpen. (…)
Men zou natuurlijk ook aan deze oplossing kunnen denken, dat,
vóórdat de behandeling ter terechtzitting wordt gesloten, de voorzitter
zich zou vergewissen van de juiste omvang van de punten van geschil
en dat partijen bij die gelegenheid hun vorderingen zouden kunnen
wijzigen of aanvullen.’ 170
Verder ontstaat discussie over wat onder ‘kennelijk onbillijk’ moet worden
verstaan. Een aantal Kamerleden ziet het als onbillijkheid jegens de werknemer.
Zij stellen voor om de zinsnede te vervangen door ‘en ten nadele zou strekken
van degene, op wiens aanspraken of beslissingen de zaak betrekking heeft’. 171
Andere leden vinden het daarentegen juist wel van belang dat de rechter kan
blijven toetsen aan onrechtmatigheden in de beslissing die buiten het punt van
geschil vallen. Zij stellen:
‘Indien dit geschilpunt b.v. slechts het percentage arbeidsongeschiktheid zou betreffen, maar in rechte blijkt, dat de getroffene in het
geheel niet verzekerd is, is het maar de vraag, of op die grond de
beslissing buiten het geschilpunt om vernietigd kan worden wegens
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“kennelijke onbillijkheid”. Het kwam deze leden dan ook noodzakelijk
voor deze zinsnede aan te vullen in dezer voege: “…, of de bestreden
beslissing overigens kennelijk onjuist zou zijn”, althans met een
aanvulling van deze strekking.’ 172
In de MvA begint de regering met de opmerking dat de lijdelijkheid van de
rechter, zoals die uit het voorgestelde artikel spreekt, ook de wetgever van
destijds al voor ogen had gestaan. Zij stelt dat door het ontbreken van een
scherpe omschrijving van het geschil de rechter was gedwongen zich actiever op
te stellen, maar dat deze actieve rol niet tot het uiterste hoeft te worden
doorgevoerd. ‘Overwegingen van doelmatigheid moeten hier een rol spelen en
zijn, ondanks uitspraken als in de toelichting aangehaald, inderdaad toch altijd
enigszins blijven meetellen.’ 173 De regering vindt het daarom van belang ‘een
enigszins soepele formulering te vinden die de raad van beroep in staat stelt
datgene te doen, wat de casuspositie in redelijkheid lijkt te vereisen’. 174 Een
formele oplossing als een interlocutoir vonnis wijst de regering af. En mocht de
rechter in eerste instantie de omvang van het geschil niet juist hebben
vastgesteld, dan kan dit in hoger beroep gecorrigeerd worden. Verder merkt de
regering nog op:
‘Wat het publiekrechtelijke karakter van de rechtspraak betreft moge er
op worden gewezen, dat iedere rechter een openbaar ambtenaar is, die
tot op zekere hoogte ongeacht de wil van partijen het recht moet
toepassen. Aan dit waken voor de toepassing van het objectieve recht
worden evenwel beperkingen gesteld, mede in het publieke belang dat
de rechter niet overbelast worde. Dit geldt ook op het gebied van de
administratieve rechtspraak; immers alleen die geschillen worden aan
de administratieve rechter onderworpen, welke door een der betrokken
partijen bij hem worden voorgebracht. Hierin steekt duidelijk een
element van lijdelijkheid, dat aan iedere, ook publiekrechtelijke,
jurisdictie eigen is. Of van een bepaalde rechtsverhouding steeds hetzij
alle hetzij geen aspecten aan de rechter moeten worden voorgelegd, dan
wel het aan partijen vrijstaat de zaak gedeeltelijk aan hem voor te
leggen, kan dus slechts een zaak van doelmatigheid en niet van beginsel
zijn.’ 175
Aan de andere kant gaat het ook om sociaal bestuursrecht. De regering stelt
daarom voor dat de raden van beroep zich toch actief opstellen met betrekking
tot de bepaling van de omvang van het geding:
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‘Wat nu meer in het bijzonder de sociaal-administratieve rechtspraak
betreft, geven de ondergetekenden toe, dat de beperking van het geschil
uit de klaagschriften der verzekerden, dikwijls niet zo duidelijk zal
blijken als uit een burgerlijke eis, opgesteld door een procureur. Indien
het klaagschrift te dien aanzien ook maar enigszins dubbelzinnig is, zal
de raad van beroep er goed aan doen, het ruim uit te leggen. Ook kan de
onderlinge verknochtheid van de verschillende punten tot een ruime
opvatting van het twistgeding nopen. Hiertoe wordt aan de raad van
beroep wellicht onvoldoende vrijheid gelaten door de voorgestelde
woorden “tenzij zulks tot kennelijke onbillijkheid zou leiden.’ 176
De regering stelt uiteindelijk voor om het zinsdeel over de onbillijkheid te laten
vallen en een tweede volzin toe te voegen, luidende: ‘Zij kan zich beperken tot
het punt van geschil.’ 177 ‘Door een zodanige formulering wordt de raad van
beroep niet gedwongen lijdelijker te zijn, dan wenselijk is, doch evenmin zich in
te laten met dingen, waarover niemand zijn oordeel heeft willen inroepen.’ 178
Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer wordt de beslissing van de
regering om doelmatigheidsoverwegingen een rol te laten spelen bij de
formulering van artikel 69 gewaardeerd:
‘Die doelmatigheidsoverwegingen moeten bepalen, wanneer een rechter
lijdelijk moet blijven en wanneer hij actief zou kunnen optreden. Juist
het actieve optreden van de rechter heeft in zaken van beroep bij de
raden van beroep en bij de Centrale Raad van Beroep altijd zo een
belangrijke rol gespeeld, omdat de gehele procedure daardoor minder
formeel wordt gemaakt en daardoor ook grotere mogelijkheden worden
gegeven.’ 179
In het debat in de Eerste Kamer is kritiek op de bepaling. Gesteld wordt dat het
artikel er op neer komt dat de rechter zo lijdelijk kan zijn als hij zelf wil en dat
dit een gevoel van onzekerheid kan geven. 180 In zijn antwoord stelt de minister
dat de bedoeling van het artikel de beperking tot het punt van geschil is en dat de
niet-lijdelijkheid van de rechter als een soort veiligheidsklep moet worden
gezien. 181

4.3.5 Zelf in de zaak voorzien
In het overleg van de Commissie-Levenbach wordt opgemerkt dat in
tegenstelling tot sommige andere wetten, de rechter op grond van de
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Ongevallenwet verplicht was om niet alleen een beslissing te geven over het
geschilpunt, maar ook om het uit te keren bedrag te bepalen. 182 Dit had vaak
geleid tot vertraging in de afdoening van de zaak. Daarom werd voorgesteld om
de rechter de vrijheid te geven om zelf de inhoud van zijn beslissing te bepalen.
Verder werd opgemerkt dat de beperking van de inhoud van de uitspraak tot het
geschilpunt meer in lijn lag met het voorstel om de toetsing ook tot het
geschilpunt te bepalen. 183 Bovendien wordt door het nieuwe systeem voorkomen
‘dat justitiabelen van een instantie worden beroofd door afdoening van nieuwe
punten door de appelrechter’. 184 In de nieuwe Beroepswet wordt daarom de
rechter de keuze gegeven om na vernietiging van het bestreden besluit zelf in de
zaak te voorzien of terug te verwijzen naar het bestuursorgaan voor een nader
besluit. 185 In de parlementaire discussie uitten Kamerleden de vrees voor verlies
van instantie bij het zelf voorzien. 186 De regering deelde die vrees niet omdat
ervan werd uitgegaan dat alleen zou worden voorzien als er geen overige
geschilpunten waren. Als er nog wel geschilpunten waren en werd
terugverwezen en appellant het na een nieuwe beslissing van het bestuursorgaan
wederom niet eens was met het besluit, kon hij altijd opnieuw in beroep gaan. 187

4.3.6 Samenvatting en bevindingen
Het wetsontwerp voor de Beroepswet van 1955 is voorbereid door de
Commissie-Levenbach. Bij de totstandkoming van de Beroepswet van 1955
speelden drie onderwerpen een grote rol. Ten eerste was dat het ‘sociale
element’. Hoewel de Beroepswet van 1902 diende om rechtsbescherming te
bieden aan werknemers, riep de legistische jurisprudentie van de Centrale Raad
van Beroep protest op vanuit de vakverenigingen. Aanvankelijk was met de
herziening van de Beroepswet beoogd het sociale element in de wet te
versterken door de invoering van lekenrechters bij de Centrale Raad van Beroep.
Tegen de tijd dat het wetsontwerp voor de nieuwe wet was ingediend was dit
idee verlaten, maar tijdens de parlementaire behandeling werd wel
gediscussieerd over diverse mogelijkheden om de wet socialer te maken. Men
was het erover eens dat rechters een bepaald gevoel voor de materie dienden te
hebben, maar dat zij verder als onpartijdige en deskundige rechters het recht
dienden toe te passen. Het was uiteindelijk het materiële socialezekerheidsrecht
dat bepaalde hoezeer de uitspraken van de rechter tegemoet konden komen aan
de wensen van de werknemers.
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Het tweede onderwerp van belang betrof de feitenvaststelling. Het gaat om de
invoering van de vastedeskundigeprocedure. Vanuit de rechtspraak bestond
behoefte aan een wettelijke regeling door middel waarvan snel onafhankelijke
medische informatie kon worden verkregen. Het wetsontwerp voorzag in een
procedure waarbij een arts een oordeel gaf over de gezondheidstoestand van de
klager en de rechter op grond daarvan een beschikking afgaf over de uitkering.
Over de noodzaak daarvan bestond geen twijfel, maar in het parlement ontstond
discussie over de vraag of de keuze voor snelheid wel ten koste mocht gaan van
de rechtsbescherming, met name het recht op wederhoor, van de klager. De
klager werd na het medische onderzoek niet gehoord maar kon enkel verzet
aantekenen tegen de beschikking. Verzet was echter alleen mogelijk op een
beperkt aantal gronden. Uiteindelijk werd besloten om voorlopig geen extra
bepalingen in te voegen omdat dit de efficiëntie van de procedure teniet zou
doen.
Het derde onderwerp betrof de ‘niet-lijdelijkheid’ van de rechter. Bij de
totstandkoming van de Beroepswet 1902 was het de bedoeling geweest dat de
rechter zijn toetsing zou beperken tot het geschilpunt tussen partijen. Al snel na
de invoering van de wet bepaalde de CRvB dat deze beperking niet op te maken
was uit de wet en dat deze bovendien in strijd was met de strekking van de wet.
Vanaf 1906 was het dan ook de gewoonte geworden om de in het geding zijnde
beslissing in zijn geheel te toetsen. Dit had tot gevolg dat klagers als gevolg van
hun beroep tegen de hoogte van hun uitkering soms te horen kregen dat er
helemaal geen recht op een uitkering bestond omdat geen sprake was van een
ongeval. Waslander, voorzitter van de raad van beroep in Groningen, merkte op
dat dit niet alleen het gevolg was van toetsingsijver van de CRvB, maar dat dit
ook gebeurde onder druk van de werkgevers/uitkeringsinstanties. In de discussie
over het nieuwe artikel over de bepaling van de omvang van het geding, komen
vervolgens alle invalshoeken en dilemma’s over dit onderwerp aan bod.
Het uitgangspunt van de Commissie-Levenbach was dat de rechter zou
moeten beslissen over het geschil zoals dat door de klager aan hem was
voorgelegd. Hoewel erop wordt gewezen dat er vanuit het uitganspunt van de
actieve rechter een zekere logica zit in het ambtshalve toetsen van het gehele
voorliggende besluit, staat voor de commissie vast dat dit tot grote onbillijkheid
voor de klager kan leiden. Een beperking van de toetsing tot het geschilpunt
levert bovendien een verlichting op van de werklast van het gerecht. De
commissie had er echter oog voor dat anderzijds de beperking tot het punt van
geschil in het nadeel van de klager kon uitvallen. Ook dit was niet de bedoeling.
Gewezen wordt op het feit dat het gaat om sociaalzekerheidsrecht en dat het
voor de werknemer niet altijd even gemakkelijk was om in zijn beroepschrift de
juiste punten van geschil naar voren te brengen. In hedendaagse termen kun je
dus zeggen dat het de bedoeling van de commissie was dat de rechter alleen de
omvang van het geding buiten het geschilpunt kon uitbreiden wanneer dit was
ten behoeve van het bieden van ongelijkheidscompensatie. Dit uitgangspunt
wordt overgenomen door de regering in het bij de Tweede Kamer ingediende
wetsontwerp.
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Een aantal Kamerleden stelt voor in het artikel nog duidelijker tot uitdrukking te
brengen dat de rechter ten behoeve van de werknemer kan afwijken van het punt
van geschil, maar anderen wijzen op de plicht voor de rechter om het objectieve
recht te handhaven. De regering antwoordt dat niet al het objectieve recht
gehandhaafd kan worden en dat, door het feit dat de besluiten onder de aandacht
van de rechter komen doordat beroep wordt ingesteld, sowieso al sprake is van
een selectie. Er is dan ook geen reden om bij deze besluiten actief het volledige
besluit te toetsen. Aangezien het om sociaal recht gaat, is de rechter echter wel
bevoegd om actief buiten het geschilpunt te treden ten behoeve van de klager.
Opmerkelijk is dat je in dit antwoord enerzijds het uitgangspunt terugvindt dat
heeft geleid tot de invoering van artikel 8:69 lid 1 Awb, namelijk: de
handhaving van het objectieve recht is geen primaire taak voor de rechter, 188
maar dat dit in de optiek van de regering niet uitsluit dat de rechter toch buiten
de omvang van het geschil treedt wanneer dit gebeurt in het kader van het
bieden van rechtsbescherming aan de klager. Dat dit leidt tot een bepaalde mate
van rechtsonzekerheid over de reikwijdte van de toepassing van het artikel
neemt zij voor lief, maar in het debat in de Eerste Kamer wordt daar door critici
van de bepaling wel op gewezen.
Hoe zat het dan met het tweede lid, waarin werd bepaald dat de bestreden
beslissing ook gewijzigd kon worden ten nadele van de klager? In dat lid gaat
het om de reformatio in peius, voor zover die plaatsvindt binnen de door de
klager bepaalde omvang van het geschil. Wanneer de werknemer dus aanspraak
maakt op een hogere uitkering vanwege invaliditeit als gevolg van een ongeval,
dan kan de rechter niet bepalen dat hij géén aanspraak kan maken op een
uitkering omdat het ongeval niet tijdens het werk heeft plaatsgevonden, maar
wél dat hij aanspraak heeft op een lagere uitkering dan aanvankelijk was
toegekend, omdat hij minder invalide is dan bij het nemen van het bestreden
besluit werd aangenomen. Het is opvallend dat over dit tweede lid geen
discussie is.
Ten slotte: een van de kleinere wijzigingen in de Beroepswet betrof de
bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien. Voorheen werd deze bevoegdheid
geregeld in de individuele socialezekerheidswetten. Op grond van de
Ongevallenwet diende de rechter in zijn uitspraak ook het uit te keren bedrag te
bepalen, maar in de Ziektewet bijvoorbeeld stond die verplichting niet. Dat
laatste had de voorkeur van de wetgever omdat het zelf voorzien vaak tot
vertragingen leidde. Ook werd opgemerkt dat een beperking van de inhoud van
de uitspraak meer in overeenstemming was met het feit dat de rechter zijn
toetsing tot het geschilpunt bepaalde. Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat het
‘bestuurlijk pingpongen’, dat wil zeggen de herhaalde cyclus van uitspraak en
beroep ten aanzien van hetzelfde besluit, op dat moment een dermate groot
probleem vormt dat, zoals na de inwerkingtreding van de Awb, definitieve
geschilbeslechting prioriteit heeft. 189
188
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Zie hoofdstuk 6.
Zie par. 7.5.
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4.4 De Beroepswet van 1955 in praktijk
4.4.1 Inleiding
Het procesrecht van de Beroepswet van 1955 is bijna veertig jaar toegepast,
totdat het in 1994 werd vervangen door de Awb. Bij de totstandkoming van de
Beroepswet in 1902 werd uitgebreid gediscussieerd over de aard van het
procesrecht, dat wil zeggen over de functie, de rol van de rechter en daarmee
samenhangend de eenvoud, snelheid en kosten van het procesrecht. In 1955
golden die uitgangspunten nog onveranderd, maar als gevolg van de grote
maatschappelijke veranderingen vanaf de jaren zestig komen ze in een ander
daglicht te staan. Ten eerste blijken ze door de toename van het aantal zaken
praktisch niet altijd meer haalbaar te zijn, maar er ontstaat ook meer reflectie op
de uitgangspunten zelf, met name wanneer de invoering van een uniform
bestuursprocesrecht dichterbij komt. 190 Een belangrijk onderwerp in de
literatuur blijft het medischdeskundigenonderzoek. Er zijn echter nog twee
procesrechtelijke onderwerpen die wel aanleiding gaven tot discussie, maar
buiten het bestek van dit boek vallen. Ten eerste moet voor het instellen van
beroep tegen een uitkeringsbeslissing op basis van de Ziektewet en de
Werkloosheidswet vaak eerst een ‘voor beroep vatbare beslissing’ worden
verkregen. Dit wordt gezien als een van de grootste manco’s in de
rechtsbescherming. 191 Ten tweede kan geen voorlopige voorziening worden
verkregen, wat gezien de doorlooptijden ook een groot probleem is. 192 Op deze
punten brengt de invoering van de Awb in ieder geval een grote verbetering.
In deze paragraaf worden enkele opvattingen in de literatuur besproken
over de aard van het procesrecht vanaf de invoering van de Beroepswet van
1955. Het doel van deze paragraaf is om een beeld te geven van de stand van
zaken vlak voordat de Awb werd ingevoerd. In paragraaf 4.4.2 zullen eerst
enkele wetswijzigingen worden besproken, vervolgens de opvattingen over de
functie, de rol van de rechter en de proceseconomie.
4.4.2 Wetswijzigingen na 1955
Na 1955 werd de Beroepswet diverse keren gewijzigd. Veel wijzigingen werden
ingegeven door de enorme stijging in het aantal beroepszaken. 193 De
belangrijkste aanpassingen van de procedure vonden plaats bij de
wetswijzigingen van 1976 en 1991. 194 In 1976 werden de mogelijkheden voor
de voorzitter om een zaak bij beschikking af te doen verruimd. Met het oog
daarop werd de regeling voor de toezending en terinzagelegging van stukken
190

Dit blijkt vooral uit de congresbundel De Beroepswet toen en nu uit 1991 waarin met het oog
op de aanstaande veranderingen gereflecteerd werd op het procesrecht van de Beroepswet.
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Damen 1979, p. 585-588; Zwart 1981, p. 541-542; Dorhout 1991b, p. 1462-1463.
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Zwart 1981, p. 541-552.
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Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1974/75, 13387, 3, p. 11, Kamerstukken II 1987/88, 20630,
3, p. 1.
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Stb. 1976, 321; Stb. 1991, 477, 462.
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uitgebreid. 195 In 1991 kreeg de voorzitter de bevoegdheid om partijen op te
roepen voor het verstrekken van inlichtingen en het doen van onderzoek ter
plaatse. 196 Ook komt artikel 63, op grond waarvan degene die in een zaak enig
voorbereidend onderzoek heeft gedaan niet als voorzitter of als lid aan de
behandeling ter zitting kan deelnemen, te vervallen. De bepaling, die beoogde de
onbevangenheid van de rechters te beschermen, was naar het oordeel van de
regering onpraktisch. 197 Naar aanleiding van de uitspraak in de zaak Feldbrugge
van het EHRM werden de medische procedures aangepast aan de vereisten van
hoor en wederhoor. In geval van verzet diende standaard door de voorzitter te
worden gehoord en de verzetsgronden kwamen te vervallen. 198 Hiermee werd
eindelijk voldaan aan het element van hoor en wederhoor waar al zo lang voor
was gepleit. 199

4.4.3 De functie van de procedure
In hun handboek gaan Schoonenberg en Vleesch Dubois uitgebreid in op de aard
van de Beroepswet. 200 Opvallend vanuit hedendaags perspectief is de manier
waarop in hun beschrijving van de functie van de procedure, de bescherming
van subjectieve rechten, geschilbeslechting en handhaving van het objectieve
recht elk een vanzelfsprekende plek hebben. In het boek wordt uitgebreid
aandacht besteed aan de speciale aard van het administratieve procesrecht en de
twee belangrijkste kenmerken die daaruit volgens hen voortvloeien, de actieve
rechter en de eenvoud van de procedure. Het administratieve recht wordt
beschreven als
‘een complex van rechtsregels, betrekking hebbende op gevallen,
welker behartiging de overheid met het oog op het algemeen welzijn tot
zich heeft getrokken. Uit de strekking van dit rechtscomplex vloeien
voor de belanghebbende subjectieve rechten voort, welke zij tegenover
195

Kamerstukken II 1974/75, 13387, 1-3, Stb. 1976, 321.
Kamerstukken II 1987/88, 20630, 1-2 (toevoeging art. 102a en 102b, wijziging art. 125).
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geacht in het licht van art. 6 van het Europees Verdrag. Zie ook Kamerstukken II 1901/02, 78,
5. p. 55-56. Voor kritiek zie Faber 1992, p. 136-137.
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p. 113-118, m.nt. P.F. van der Heijden.
199
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Directeuren en Administrateurs van bedrijfsverenigingen. Destijds verliepen de
ontwikkelingen in de jurisprudentie vaak veel trager, zodat het toen minder vreemd was dan
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de staat als een hun rechtens toekomende aanspraak geldend kunnen
maken.’ 201
Bestuursrechtspraak houdt in:
‘het beslissen van een geschil, waartoe een in het administratief recht
geregelde rechtsbetrekking aanleiding geeft. Niet in de ruime zin van
het beslissen van bestuursgeschillen, doch uitsluitend in die van een
rechtmatigheidscontrôle door een buiten de administratie staande en van
haar onafhankelijke macht, die niet haar plaats inneemt, doch haar
handelingen objectief toetst aan de wettelijke bepalingen. De
regelingen, welke voor de met die rechtspraak belaste organen zij
voorgeschreven met betrekking tot de vervulling van de hun
opgedragen taak, omvatten tezamen het administratief procesrecht.’ 202
De regels hebben specifieke kenmerken van het publieke recht. Het gaat daarbij
niet om kenmerken die voortvloeien uit een principieel verschil tussen
publiekrecht en privaatrecht. Dat is er volgens de schrijvers niet:
‘Beide geven immers regels voor het individu in de samenleving,
uiteindelijk strekkende tot het dienen van het algemeen belang. Het is
slechts een kwestie van rechtsbeschermingstechniek, of iets
publiekrechtelijk of privaatrechtelijk zal worden geregeld. Dit is steeds
afhankelijk van het oordeel van de wetgever, op welke wijze de bij die
regeling betrokken belangen het best worden afgewogen:
privaatrechtelijk – door het individu over de bescherming van zijn
belangen zelf te laten waken – dan wel publiekrechtelijk, door
tussenkomst van enig overheidsorgaan.’203
‘In dat laatste geval is sprake van waarborging van rechten, waarover
partijen niet de vrije beschikking hebben, hetgeen met zich medebrengt,
dat de administratieve rechter evenals de administratie zelve, zich bij de
vervulling van hun taak in de eerste plaats moeten laten leiden door de
zorg voor eerbiediging van het publieke recht.’ 204
Vervolgens beschrijven de auteurs hoe de actieve rechter, die zij noemen als een
van de meest typerende kenmerken van de procedure, een midden dient te
vinden tussen het dienen van die publieke belangen en het bieden van
rechtsbescherming.
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In de tweede editie van het handboek, bijna dertig jaar later, zijn de algemene
beschouwingen beknopter. Rechtsbescherming in de vorm van administratieve
rechtspraak is essentieel voor de eerbiediging van de rechtspositie van de
burger:
‘De inhoud van deze rechtspraak is het beslissen in een geschil waartoe
een in het bestuursrecht geregelde rechtsbetrekking aanleiding geeft, op
de grondslag van een rechtmatigheidscontrole door een buiten de
administratie staande en van haar onafhankelijke macht.’ 205
Uit het bovenstaande citaat blijkt geen tegenstelling tussen geschilbeslechting en
wetshandhaving, maar in globaal de twee decennia voor de invoering van de
Awb wordt de verenigbaarheid van deze twee doelstellingen steeds meer
voorwerp van discussie. 206

4.4.4 Activiteit van de rechter algemeen
Een van de grondslagen van de Beroepswet van 1902 was de actieve rechter. De
actieve rechter blijft onder de nieuwe wet het belangrijkste uitgangspunt van het
procesrecht volgens de Beroepswet. 207 Deze actieve rol wordt ook gezien als
onderdeel van de ‘cultuur’ van de raden van beroep en de CRvB. 208 In de oudere
literatuur wordt voor de rechtvaardiging van de activiteit in hoofdzaak verwezen
naar de taak die de rechter heeft bij de verwezenlijking van het publiekrecht:
‘De verwezenlijking van die rechten, welker waarborging
publiekrechtelijk is geregeld en daarmede een zaak van de overheid is
geworden, dwingt de rechter immers er op toe te zien, dat de
administratie de haar voorgeschreven objectieve rechtsregels op de
voorliggende feiten juist heeft toegepast. Ter juist toetsing van de
rechtsbetrekking aan de regels van het objectieve recht dient hij tot de
kern van de zaak te kunnen doordringen. Anders gezegd: de
administratieve rechter neemt slechts genoegen met de materiële
waarheid.’ 209
De auteurs maken echter duidelijk dat de actieve rol van de rechter niet
onbegrensd is, geen mechanisch handhaven van het objectieve recht, maar een
optreden dat ook recht doet aan het feit dat hier sprake is van een
rechtsbeschermingsprocedure:
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‘Deze rol moet echter niet gezien worden buiten haar proporties als de
consequentie van een niets ontziend zoeken naar de objectief juiste
wetstoepassing. Dit zou leiden tot een rechtstoepassing, waartoe zeker
het dienen van het algemeen belang niet noopt en die afbreuk zou
kunnen doen aan de rechtszekerheid en aan het vertrouwen, dat de
justiciabelen mogen hebben in de beschikking van de administratie, in
het bijzonder in die onderdelen daarvan, welke niet door hen zijn
aangevochten.’210
In de literatuur vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw wordt minder de
nadruk gelegd op de waarborging van het publiekrecht en meer op de taak om de
ongelijkheid tussen burger en overheid te compenseren. 211 Ook wordt
opgemerkt dat de rechter feitelijk steeds minder actief wordt. 212 Als reden
daarvoor wordt de toegenomen werklast genoemd. 213 De reacties op de
verminderde activiteit zijn gemengd. Men vraagt zich af of een actieve rechter
nog wel zo nodig is gegeven de opkomst van de sociale advocatuur en het
hogere opleidingsniveau van de klagers. 214 Een ander punt is dat de keerzijde
van de activiteit van de rechter, de afwezigheid van processuele bevoegdheden
voor de burger, als een nadeel wordt ervaren; enige controle over de procedure
ontbreekt daardoor. 215 Partijen worden minder betrokken bij de procedure. 216

4.4.5 Activiteit van de rechter bij de bepaling van de omvang van het
geding
In de geschiedenis van de Beroepswet is de vraag of de rechter de gehele
beschikking moet toetsen, of dat hij zijn oordeel mag c.q. moet beperken tot een
onderdeel daarvan, een terugkerend punt van discussie. 217 Bij de totstandkoming
van het nieuwe artikel 69 wordt nogmaals benadrukt dat er geen verplichting
voor de rechter is om ambtshalve ook buiten de omvang van het geschil te
treden. Het blijft echter onduidelijk waardoor de rechter zich precies moet laten
leiden bij de keuze om zijn toetsing wel of niet te beperken tot het punt van
geschil. Is het handhaving van het publiekrecht, ongelijkheidscompensatie,
210
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doelmatigheid? Deze onduidelijkheid leidt echter niet tot enorme discussie;
blijkbaar wordt door de rechter van de bevoegdheid gebruik gemaakt op een
manier die partijen in het algemeen tevreden stelt.
‘Het vraagstuk der lijdelijkheid moet niet gezien worden uit een
oogpunt van leerstelligheid, doch is een kwestie van een meer of minder
zelfstandige positie van de rechter, samenhangend met de te
waarborgen rechtsbetrekkingen. Beantwoording van de vraag of bij
handhaving van een burgerlijke of publieke rechtsorde de rechter in het
ene geval meer dan in het andere zelfstandig behoort op te treden, zal
veelal hiervan afhankelijk moeten zijn, in hoeverre het bijzonder belang
van partijen of het algemene belang in redelijkheid zulks vereist. Het is
zeker mede in het algemeen belang dat de eis gesteld mag worden dat
het vertrouwen, althans het gerechtvaardigde vertrouwen, hetwelk de
belanghebbende in het niet door hem aangevochten deel der
beschikking mag hebben, niet door de rechter worde aangetast door
tevens dat deel aan zijn oordeel te onderwerpen. Daarom is het juist
gezien om de rechter te laten oordelen, wat in het concrete geval
processueel het meest bevredigend, i.e. het meest in overeenstemming
met de te waarborgen belangen, ook van eventuele derdenbelanghebbenden, moet worden geacht.’ 218
Kritischer ten aanzien van het nieuwe artikel 69 is Waslander, niet alleen over
de onzekerheid die de bepaling brengt voor partijen, maar ook ten aanzien van
de toepassing in de praktijk. Als de rechter toch besluit om buiten de omvang
van het geschil te treden, is niet geregeld in welke stadium van de procedure
partijen hiervan op de hoogte worden gesteld en hoe zij op de nieuwe punten
kunnen reageren. Hij stelt daarom voor om in de procedure de omvang van het
geschil formeel vast te stellen. 219
De overbelasting van de rechter vanaf de jaren zeventig maakt hem ook op
dit punt minder actief, maar dat stuit in de literatuur nergens op bezwaren. 220
Wel ontstaat steeds meer kritiek op de mógelijkheid van reformatio in peius.
Een dergelijke uitspraak wordt in strijd geacht met het bieden van
rechtsbescherming. 221 Van de mogelijkheid om reformatio in peius toe te passen
wordt ook steeds minder gebruikgemaakt. 222
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4.4.6 Activiteit van de rechter bij de feitenvaststelling
De procedure bij de raden van beroep kenmerkte zich door de actieve opstelling
in het vooronderzoek, waar het dossier zo veel mogelijk zittingsrijp werd
gemaakt. 223 Ook wat betreft de feitenvaststelling begint men in de literatuur
explicieter te reflecteren op de relatie tussen de bestuursrechtelijke dogma’s
omtrent de feitenvaststelling (materiële waarheid, actief feitenonderzoek,
vrijbewijsleer) en de feitelijke gang van zaken. De opdracht om de feiten waar
de rechter van uitgaat in overeenstemming te laten zijn met de werkelijk
bestaande feiten, is nog steeds een uitgangspunt. De raden van beroep en de
Centrale Raad van Beroep laten met het oog daarop vooral medisch onderzoek
doen. 224 Ten Berge geeft als reden hiervoor de gebrekkige kwaliteit van het
feitenonderzoek bij de bedrijfsverenigingen en uitvoerende organen van de
volksverzekeringen, en ‘de filosofie van de ongelijkheidscompensatie’. 225 De
verwachting wordt uitgesproken dat de noodzaak voor ambtshalve
feitenonderzoek minder zal worden met de introductie van de
bezwaarschriftprocedure in het socialeverzekeringsrecht. 226 Over de mate van
activiteit van de rechter tijdens de zitting lopen de meningen uiteen. Deze lijkt
sterk af te hangen van de persoon van de rechter en de aanwezigheid en
opstelling van het verwerende bestuursorgaan. 227 Er is ook kritiek op de actieve
opstelling van de rechter, omdat partijen daardoor niet bij het proces worden
betrokken. 228
4.4.7 Activiteit ten aanzien van het zelf in de zaak voorzien
Met de inwerkingtreding van de Beroepswet van 1955 wordt de verplichting in
sommige socialezekerheidswetten om zelf in de zaak te voorzien, vervangen
door een algemene facultatieve bepaling. 229 Vanaf dat moment wordt aanzienlijk
minder gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. 230 Dit hangt samen met de grote
werkdruk van de rechter. Ten behoeve van een zo snel mogelijke afdoening van
het geschil is er wel behoefte aan het zelf voorzien. 231
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Ten Berge e.a. 1996, p. 103-104; Zie voor beschrijving van verschillen met de Afdeling
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Zie Ten Berge 1991, p. 204-5; Dorhout 1991b, p. 1462-1463.
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Klaassens 1991, p. 187: ‘Niets is immers meer frustrerend dan wanneer pas ter zitting
duidelijk wordt – of erger nog bij de uitspraak – dat de voorzitter een geheel andere
gedachtengang heeft gevolgd welke tot dan toe in het geheel niet aan de orde is geweest, die
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Klaassens 1991 p. 187; Faber 1992, p. 97.
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4.4.8 Proceseconomie
Als tweede belangrijke kenmerk van de procedure, na de activiteit van de
rechter, noemen Schoonenberg en Vleesch Dubois de eenvoud van de
procedure. Het gaat dan om het geheel van een simpele regeling met een actieve
rechter, waardoor de zwakkere burger eenvoudig en goedkoop in zijn rechten
kan worden beschermd.
‘Deze eenvoudige, weinig formalistische regeling van de procesorde
doet de wetgever van de veronderstelling uitgaan, dat partijen
persoonlijk in het geding behoren te kunnen optreden. Het gaat in het
sociale verzekeringsrecht veelal om de “economisch zwakkere,” op wie
niet de verplichting kan worden gelegd van rechtsgeleerde bijstand. De
strekking van deze procesregeling is derhalve, dat de rechter daar waar
de werkman zonder hulp op de terechtzitting staat, de beste raadsman
van die werkman moet zijn en hem moet wijzen op alles wat hem te
dien aanzien van nut kan zijn.’ 232
Veertig jaar later is vooral de lange duur van de procedure voorwerp van
discussie. 233 Door de explosieve groei van het aantal zaken zijn de
doorlooptijden enorm toegenomen. 234 De overbelasting van de rechter is echter
niet de enige reden dat deze toch niet de beste raadsman van de klager kan zijn:
‘De oorspronkelijke en lang volgehouden gedachte, dat de voorzitter de
beste raadsman van partijen is, is irreëel. Zijn niet-lijdelijkheid brengt
weliswaar mee, dat tijdens de schriftelijke behandeling of door middel
van een voorbereidend onderzoek en ook ter terechtzitting getracht
wordt de materiële waarheid te achterhalen, maar die weg zal voor de
subjectieve belevingswereld van de klagers niet duidelijk zijn. De
rechter kent die wereld niet en kan slechts met enig geluk ter
terechtzitting daarvan een indruk krijgen. Bovendien is de zitting een
voor vele klagers vreemde omgeving, imponerend zeggen Schuyt c.s.
(1978, p. 292) Niet dus de gelegenheid voor velen om te zeggen wat
men op het hart heeft. Ook het zelf geconcipieerde klaagschrift geeft
lang niet altijd een goed inzicht in wat de betrokkenen werkelijk dwars
zit. Bovendien zijn de grieven, hoe begrijpelijk ook, lang niet altijd
bruikbaar om de bestreden beslissing aan te tasten. Kortom, wil de
procedure ook voor deze categorie klagers een meer bevredigend
verloop hebben, dan is deskundige begeleiding dikwijls een onmisbaar
element.’ 235
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Verwezen wordt naar Handelingen II 1901/02, 78, p. 1767.
In de literatuur worden twee redenen genoemd: langdurige procedures (Klaassens 1991,
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Met de opkomst van deze procesbegeleiding, de sociale advocatuur, bestaat
eerder behoefte aan regels van procesrecht dan aan een extra raadsman in de
persoon van een rechter. 236

4.4.9 Samenvatting en bevindingen
Na 1955 wordt de Beroepswet nog enkele malen aangepast. In 1991 wordt, naar
aanleiding van de uitspraak in de zaak Feldbrugge van het EHRM, de
deskundigenprocedure aangepast aan de vereisten van hoor en wederhoor:
voordat een beschikking wordt gegeven op grond van een medisch onderzoek
moet de klager nu altijd worden gehoord. Verder wordt de wet enige malen
aangepast met het oog op het vergroten van de doelmatigheid van de
procesgang. Dit is noodzakelijk in verband met de enorme toename aan
beroepszaken vanaf de jaren zestig.
In de literatuur worden aan het procesrecht nog steeds dezelfde kenmerken
toegekend als bij de totstandkoming van de Beroepswet in 1902. De
belangrijkste karakteristiek is de niet-lijdelijke rechter die actief aan
waarheidsvinding doet en de zwakkere burgerpartij bijstaat waar dit nodig is. Op
een gegeven moment worden deze karakteristieken echter weer voorwerp van
discussie. De aanleiding daarvoor is ten eerste een praktische. Door de enorme
aantallen beroepen heeft de rechter minder tijd om actief te zijn. Ten tweede
worden steeds meer eisers bijgestaan door advocaten vanwege de verruiming
van de gefinancierde rechtsbijstand. Met name door de advocatuur wordt de
activiteit van de rechter ervaren als een vorm van onvoorspelbaarheid en worden
regels van procesrecht gemist. De eenvoud van het procesrecht wordt als
zodanig niet meer alleen als een voordeel gezien. Als het om proceseconomie
gaat is het vooral de lange duur van de procedures die aan de orde komt en
onaanvaardbaar wordt geacht.
Veel discussie over de functie van de procedure is er niet. Het lijkt
vanzelfsprekend te zijn dat er rechtsbescherming wordt geboden door een
onafhankelijke rechter die een geschil beslecht door middel van de toetsing van
een beslissing aan de wet en de algemene beginselen van behoorlijke bestuur.

4.5 Samenvatting en conclusie
De Beroepswet regelde tot 1994 de rechtsbescherming tegen beslissingen op het
gebied van het socialeverzekeringsrecht, het ambtenaren- en pensioenrecht. In
dit hoofdstuk is de ontwikkeling beschreven van de aard en de inrichting van dit
procesrecht voor zover dat betrekking heeft op het socialeverzekeringsrecht. De
inrichting van dit procesrecht is beïnvloed door de sociale functie van dat recht.
Op een belangrijk uitgangspunt van het bestuursprocesrecht, dat er sprake is van
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Maar soms heb je toch meer aan een deskundige rechter, zie Schuyt e.a. 1978, p. 193, waar
een klager vertelt hoe de rechter de advocaat corrigeert.
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een geschil tussen twee ongelijke partijen, ligt in deze lijn van procesrecht dus
extra nadruk. Dat heeft gevolgen voor aard en inrichting van de procedure.
In de procedure volgens de Beroepswet ligt veel nadruk op het met juistheid
vaststellen van de voor de beoordeling van het geschil benodigde feiten. Uit het
oogpunt van het publieke belang dient de uitspraak gebaseerd te zijn op de
materiële waarheid en de rechter dient daarin een actieve rol te vervullen. De
actieve vaststelling van de materiële waarheid stond zelf nooit ter discussie,
maar wel de grote vrijheid van de rechter daarin wanneer dit ten koste ging van
het recht op hoor en wederhoor van partijen. Hoewel in de wetsgeschiedenis van
de Beroepswet 1902 de actieve rol van de rechter ten aanzien van de feiten werd
benadrukt, werden toentertijd aan de rechter feitelijk weinig bevoegdheden
toegekend om die rol waar te maken. In de gehele ontwikkeling van bijna
negentig jaar Beroepswet zie je hoe de rechter steeds meer bevoegdheden krijgt
om zelf onderzoek te (laten) doen. Hij blijkt vooral behoefte te hebben aan
informatie van onafhankelijke deskundigen over de gezondheidstoestand van de
klagers. Waar de wetgever aan deze vraag tegemoetkomt, ontstaat bij de klager
de behoefte om op de verkregen informatie te reageren. Aan de behoefte aan
wederhoor wordt door de wetgever veel minder snel tegemoetgekomen. Pas in
1991 gaat de Beroepswet, naar aanleiding van de uitspraak in de zaak
Feldbrugge van het EVRM, op dit vlak voldoen aan de eisen van een eerlijk
proces zoals neergelegd in artikel 6 EVRM.
In het eerste ontwerp van de Beroepswet van 1902 was de rechter de
bevoegdheid toegekend om het bestreden besluit ook te toetsen buiten de door
partijen aangevoerde gronden. Bij nader inzien vond de regering het niet
wenselijk dat de rechter een onbeperkte vrijheid zou krijgen om een beslissing
van een bestuursorgaan te toetsen: de uitspraak van de rechter diende zich te
beperken tot de onderwerpen die hem door de vordering van partijen waren
voorgelegd. De taak van de rechter is immers het beslissen van geschillen.
Reformatio in peius is wel mogelijk, maar dan binnen de omvang van het door
partijen bepaalde geschil. Waar die vrijheid wel gepast is als het gaat om
administratief beroep, is dat niet zo bij een onafhankelijke rechter. Al snel na de
invoering van de eerste Beroepswet, in 1906, ging de Centrale Raad van Beroep
ertoe over om ambtshalve het gehele besluit te toetsen. Dit wordt in
overeenstemming geacht met het publieke belang dat bij het besluit is betrokken.
Ook blijkt dat het lastig is om de omvang van het geschil op een andere manier
af te bakenen omdat uit de beroepschriften vaak niet duidelijk blijkt wat de
vordering van partijen is. Deze jurisprudentie wordt kritisch ontvangen, zij
wordt niet in overeenstemming geacht met de sociale functie van dit
procesrecht. De ambtshalve bepaling van de omvang van het geschil is daarom
voorwerp van discussie bij de herziening van de wet in 1955. Daar blijkt een
wettelijk voorschrift dat de rechter opdraagt zijn uitspraak te beperken tot het
punt van geschil niet haalbaar. De rechter krijgt uiteindelijk de vrijheid en niet
de verplichting om dit te doen, maar daarmee blijft de onzekerheid over de
omvang van de toetsing bestaan, ondanks de ontwikkeling van een
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jurisprudentielijn waarin die vrijheid vaste vorm krijgt. De bevoegdheid tot het
doen van een uitspraak in peius blijft bestaan.
Het toekennen aan een onafhankelijke rechter van de bevoegdheid om zelf
in de zaak te voorzien ligt niet voor de hand omdat het nemen van besluiten
primair de taak van het bestuur is. Hierover wordt dan ook aanvankelijk niets in
de Beroepswet bepaald. Wel wordt de verplichting om zelf te voorzien opgelegd
in diverse socialezekerheidswetten, waaronder de Ongevallenwet. Doordat de
rechter na de beslissing van het geschil zelf de uitkering vaststelt kan de burger
snel zekerheid worden geboden over zijn rechten. In praktijk blijkt deze
zekerheid ten koste te gaan van de snelheid. In de Beroepswet van 1955 wordt
het zelf voorzien dan ook als een bevoegdheid en niet meer als een plicht
geformuleerd. Naarmate in de loop der tijd de belasting van de rechter toeneemt,
wordt minder zelf voorzien. Dit wordt als een gemis ervaren.
Een van de belangrijkste karakteristieken van het klassieke bestuursprocesrecht, de ongelijkheidscompensatie, vindt zijn oorsprong in de
Beroepswet. Op grond van de wetsgeschiedenis blijkt dat het fenomeen een
optelsom van verschillende aspecten is. Ten eerste was de wetgever oprecht
begaan met het lot van de werknemer en was men er zich van bewust dat deze
over minder middelen en minder opleiding beschikte. Ten tweede was de actieve
rechter een vanzelfsprekend onderdeel van het proces, hij vormde de spil van de
procedure. En vanuit de opzet van het procesrecht, en de waarborging daarin van
het publieke belang door de toetsing aan de materiële waarheid, diende deze
rechter zich in ieder geval in te zetten voor het actief achterhalen van de
waarheid. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat van de rechter verwacht wordt dat
hij zich daarom ten behoeve van de werknemer nog een beetje extra inzet. Ook
is er een verband tussen ongelijkheidscompensatie en proceseconomie. De
procedure moet snel, eenvoudig en goedkoop zijn. De uitspraken van de
minister over het bieden van ongelijkheidscompensatie worden gedaan in het
kader van de discussie of de werkman wel zonder advocaat zou kunnen
procederen, zeker als hij een werkgever met advocaat tegenover zich zou
vinden. Uit de hele discussie valt op te maken dat de minister het inschakelen
van de balie niet ziet zitten, met name niet wanneer de staat de kosten voor de
rechtsbijstand van de werknemer zou moeten betalen. In dat kader wordt nog
een keer benadrukt dat de rechter de beste raadsman van de werknemer is.
Uit de parlementaire geschiedenis van de Beroepswet van 1955 valt echter
op de maken dat de rechter feitelijk niet altijd de beste raadsman van de
werknemer is omdat hij daartoe niet over voldoende bevoegdheden beschikt en
omdat dit soms botst met zijn verplichting om de hem voorgelegde beslissingen
louter aan de wet te toetsen. Ook lijkt hij zich volgens de vakverenigingen niet
altijd voldoende te kunnen inleven in de specifieke situatie van de werknemer.
Desondanks wordt de opzet van het administratieve procesrecht met de actieve
rechter, eenvoudige procedure en lage kosten gewaardeerd. Wanneer de
discussie over de toevoeging van leken aan de Centrale Raad van Beroep op
niets lijkt uit te lopen wordt zelfs overwogen om de procedure weer in handen te
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geven van het bestuur en dus over te stappen naar een vorm van administratief
beroep.
In de jaren zeventig/tachtig van de twintigste eeuw lijkt het principe van de
actieve rechter enerzijds als ideaal een hoogtepunt te beleven doordat het beeld
van de ongelijkheid-compenserende rechter goed past in de politieke en
maatschappelijke ideeën van die tijd. Tegelijkertijd ontstaat vanuit de sociale
advocatuur de roep om meer regels van procesrecht omdat het met de activiteit
gepaard gaande vrijheid van de rechter, lastig is om te procederen.

180

Hoofdstuk 5 Het Kroonberoep, de Wet Bab, de Wet
Arob en de TwK

5.1 Inleiding
De meest algemene vorm van bestuursrechtelijke rechtsbescherming werd in de
twintigste eeuw geboden door de Kroon en later door de Afdeling rechtspraak
van de Raad van State (hierna ook Afdeling, Afdeling rechtspraak of ARRvS)
en de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State (hierna ook
Afdeling, Afdeling geschillen of AGRvS). De procedure is geregeld in de Wet
op de Raad van State. Deze wet bevatte in 1988 de regels inzake het
Kroonberoep, het Arob-beroep en het beroep op de Afdeling voor de geschillen
bestuur van de Raad van State op grond van de Tijdelijke wet Kroongeschillen
(hierna ook TwK). Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw verloor het
overheidsgezag veel van zijn vanzelfsprekendheid en was sprake van een
toenemende aandacht voor individuele rechten. Deze tendens is terug te vinden
in de ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht, bijvoorbeeld doordat het recht
op hoor en wederhoor steeds beter wordt gewaarborgd en ambtshalve toetsing
ten nadele van de burger steeds meer wordt gezien als een figuur die niet past in
een rechtsbeschermingsprocedure. Desondanks is er in deze periode relatief
weinig specifieke aandacht voor de inrichting van de procedure als zodanig,
omdat de meeste belangstelling uitgaat naar de invoering van algemene
bestuursrechtspraak door een onafhankelijke rechter.
Nadat in 1937 de wetsontwerpen van Loeff waren ingetrokken, is de roep
om een onafhankelijke administratieve rechter niet verstomd. Zowel de
Commissie-Koolen als de Commissie-De Monchy doet een voorstel voor het
instellen van een onafhankelijke administratieve rechter. 1 Op grond van het
laatste rapport wordt in 1963 de Wet Bab ingevoerd, die beroep mogelijk maakt
tegen beschikkingen van de centrale overheid waarvoor anders geen vorm van
administratieve rechtsbescherming zou gelden. In 1975 komt de Wet Arob tot
stand, waardoor ook beroep kan worden ingesteld tegen beschikkingen van
lagere overheden. Nederland heeft daarmee eindelijk een algemene
onafhankelijke bestuursrechter. Het materiële procesrecht voor het Bab-beroep
en het Arob-beroep is te vinden in de Wet op de Raad van State en vertoont
grote overlappingen met de procedure van het eveneens in die wet geregelde
Kroonberoep. Naar aanleiding van het Benthem-arrest, waarin door het EHRM
het Kroonberoep als eindberoep in strijd met de eisen van artikel 6 EVRM wordt
bevonden, komt in 1988 de Tijdelijke wet Kroongeschillen tot stand. De
1

Koolen e.a. 1932/Commissie inzake verhoogde rechtsbescherming tegenover de overheid, De
Monchy e.a. 1950/Commissie inzake verhoogde rechtsbescherming.
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Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State wordt daarmee
gepromoveerd tot onafhankelijke administratieve rechter. Ook deze procedure
wordt grotendeels in de Wet op de Raad van State geregeld, naast het dan nog
bestaande Kroonberoep. Behalve deze door de WRvSt geregelde algemene
rechtsgangen zijn er ook nog vele speciale bestuursrechtelijke rechtsgangen. 2 De
bezwaren die deze ‘lappendeken’ aan regelingen oproept, vormen de opmaat
voor de hervormingen waaruit de Algemene wet bestuursrecht is voortgekomen.
In dit hoofdstuk worden de procesregelingen besproken die in de twintigste
eeuw hun plaats hebben gekregen in de Wet op de Raad van State. De
procesregeling van het Kroonberoep, zoals die is besproken in hoofdstuk 2,
houdt het bijna honderd jaar vol. Al snel na de totstandkoming rijzen bezwaren
tegen de beknopte procedure, maar pas in 1962 komt een substantiële
wetswijziging tot stand. Deze wordt in paragraaf 5.2 besproken. De eerste
bescheiden stap naar echte bestuursrechtspraak verloopt via de Wet Bab. De
procedure voor deze rechtsgang is bijna gelijk aan die van het Kroonberoep,
maar bevat bij wijze van experiment een aantal nieuwe onderdelen van
procesrecht. De nieuwe onderdelen leiden niet tot problemen, zodat ze bij de
volgende herziening van de Wet op de Raad van State, tegelijk met de
totstandkoming van de Wet Arob, een vaste plaats krijgen. De Wet Bab wordt
besproken in paragraaf 5.3. De totstandkoming van de Wet Arob is een mijlpaal
in de geschiedenis van het Nederlandse bestuursrecht. Gegeven dat feit is het
opvallend dat de nieuwe rechter het moet doen met oud procesrecht, dat van het
Kroonberoep. De Wet Arob wordt besproken in paragraaf 5.4. De
totstandkoming van de Tijdelijke wet Kroongeschillen is vanuit het gezichtspunt
van de ontwikkeling van het bestuursprocesrecht veel interessanter dan de naam
van de wet doet vermoeden. Aangezien het bestaan van een onafhankelijke
bestuursrechter op dat moment geen noviteit meer is, en men dan enige ervaring
heeft met de Wet Arob, wordt veel gerichter dan bij de eerdergenoemde wetten
nagedacht over de inrichting van de procedure. De TwK wordt besproken in
paragraaf 5.5. In 1976 krijgt Nederland met de komst van de Arob-rechter zijn
eerste onafhankelijke algemene bestuursrechter. Voordien waren de reflecties op
het bestuursprocesrecht vaak gericht op het procesrecht van de specifieke
bestaande rechtsgangen. De invoering van de Wet Arob vormt een stimulans
voor een meer algemene discussie over het bestuursprocesrecht. In paragraaf 5.6
worden de meer algemene opvattingen over de inrichting van het
bestuursprocesrecht besproken en de voor dit boek relevante aspecten daarvan.

2

Zie voor een overzicht Widdershoven 1989.
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5.2 De Wet op de Raad van State 1962
5.2.1 Inleiding
Tot de invoering van het Arob-beroep was de Kroon de belangrijkste algemene
administratieve ‘rechter’. 3 Met de totstandkoming van de wet op de Raad van
State in 1861 was volgens velen een goed functionerende voorziening tegen
overheidsbesluiten gecreëerd die, dankzij de adviserende rol van de Afdeling
geschillen, het midden hield tussen een voorziening voor administratief beroep
en het beroep op een onafhankelijke rechter. 4 De roep om invoering van
algemene administratieve rechtspraak bleef voortduren, maar daarnaast maakte
het Kroonberoep zijn eigen ontwikkeling door. 5 Deze ontwikkeling werd ook
wel aangegrepen om te pleiten tegen invoering van een onafhankelijke rechter. 6
In deze paragraaf zal eerst worden ingegaan op de parlementaire geschiedenis
van de WRvSt 1962. Daarna zal worden ingegaan op het functioneren van de
nieuwe regeling van het Kroonberoep tot aan de invoering van de Awb. Hierbij
worden de hoofdlijnen van de praktijk van het Kroonberoep beschreven, voor
zover relevant voor dit proefschrift. Naar de Afdeling geschillen zal in deze
paragraaf kortweg worden verwezen als de ‘Afdeling’.
5.2.2 Parlementaire geschiedenis
5.2.2.1 Eerdere voorstellen tot wijziging van de Wet op de Raad van State
Hoewel al snel na de totstandkoming van de wet op de Raad van State 1861
kritiek op de procedure bij de Afdeling wordt uitgeoefend, verandert er een
eeuw lang bijna niets. De discussies over de administratieve rechtsbescherming
gingen over de wenselijkheid van de invoering van rechtspraak door een
onafhankelijke rechter, de procedure was daaraan ondergeschikt. 7 Er worden in
de loop der jaren wel verschillende pogingen gedaan om de procedure van het
Kroonberoep te wijzigen. In 1915 wordt een wetsontwerp ingediend waarin
behalve enige organisatorische wijzigingen van de Afdeling, aanpassingen
worden voorgesteld in de procedure omdat de mogelijkheden voor de Afdeling
om de feitelijke waarheid te achterhalen toch beperkt blijken te zijn. 8 Onder
andere wordt voorgesteld om aan de Afdeling de bevoegdheid toe te kennen om
zelfstandig inlichtingen in te winnen bij overheidsbesturen, ambtenaren en
belanghebbenden. Ook wordt voorgesteld om aan de voorzitter van de Afdeling
de bevoegdheid toe te kennen om ambtshalve getuigen en deskundigen op te
3

Zie voor een overzicht van de bevoegdheid in 1951, Kranenburg/Vegting 1951, p. 232 e.v.
Zie voor de totstandkomingsgeschiedenis en toepassing van de WRvSt 1861 hoofdstuk 2.
5
Zie bijv. Kappeyne van de Coppello e.a. 1894/Staatscommissie administratieve rechtspraak,
p. 3; Koolen e.a. 1932/Commissie inzake verhoogde rechtsbescherming tegenover de overheid,
p. 55 e.v.
6
De Monchy e.a. 1950/Commissie inzake verhoogde rechtsbescherming, p. VII.
7
Vegting 1957, p. 434.
8
Kamerstukken II 1914/15, 319, 1-2.
4
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roepen ter vergadering. 9 Dat dit onder de bestaande regeling niet mogelijk was,
werd volgens de memorie van toelichting door de Afdeling herhaaldelijk als een
gemis gevoeld. 10 Verder wordt in het wetsontwerp aan de Afdeling de
mogelijkheid gegeven om nader onderzoek te doen ná het onderzoek ter zitting
indien zij dit nodig acht. 11 Voor dit nieuwe onderzoek moeten dezelfde regels
ten aanzien van terinzagelegging en openbare behandeling gelden als voor het
eerdere onderzoek. 12
Uit het voorlopig verslag blijkt dat een meerderheid van de Tweede Kamer
de noodzaak voor de verbetering van de procedure niet urgent vindt; er is weinig
enthousiasme voor de voorstellen en veel kritiek op ondergeschikte punten. 13
Het wetsontwerp wordt een aantal jaren later ingetrokken. 14 Zowel in het rapport
van de Commissie-Koolen in 1932 als in het rapport van de Commissie-De
Monchy in 1950 wordt kritiek geleverd op de procedure bij de Afdeling en
worden voorstellen tot verbetering ervan gedaan. 15
In 1958 wordt het wetvoorstel ingediend van de Wet op de Raad van State
van 1962. 16 Centraal in het wetsontwerp stonden de verbeteringen van de
adviesprocedure bij de Afdeling. Deze verbeteringen betroffen met name de
mogelijkheid voor de rechter om feitenonderzoek te doen en de mogelijkheid
voor de burger om daarvan kennis te nemen. In het debat over de nieuwe Wet op
de Raad van State illustreert het Eerste Kamerlid Van Meeuwen de noodzaak
voor verandering van de procedure uit eigen ervaring.
‘Ik heb zelf eens een proces gevoerd voor de Afdeling Geschillen van
Bestuur en ik heb toen een pleidooi (…) gehouden, dat er naar mijn
indruk bij de heren goed inging. Ik was echter enigszins teleurgesteld,
toen ik enige tijd later bemerkte dat ik in het ongelijk gesteld werd.
Maar die teleurstelling steeg tot (…) verontwaardiging, toen ik in de
beslissing duidelijk las, dat er na de mondelinge behandeling
ambtsberichten waren binnengekomen, waarop de beslissing van de
raad voor een overwegend deel was gebaseerd, die mededelingen
bevatte, waarvan ik geen kennis had gekregen, die ik dus ook niet had
9

Kamerstukken II 1914/15, 319, 2, art. 38 lid 3.
Kamerstukken II 1914/15, 319, 3, p. 3.
11
Kamerstukken II 1914/15, 319, 2, art. 38bis.
12
Ook wordt voorgesteld dat de Afdeling de mogelijkheid krijgt een zaak terug te verwijzen
naar een lagere instantie wanneer bij de behandeling aldaar ‘vormen zijn geschonden, die op
straffe van nietigheid zijn voorgeschreven of welker schennis op de aangevallen uitspraak van
invloed kan zijn geweest, hetzij ten onrechte niet-ontvankelijkheid is uitgesproken.’
(voorgesteld als artikel 39bis). In de memorie van toelichting wordt gesteld dat het onder de
geldende regeling onduidelijk is of terugverwijzing is toegestaan, Kamerstukken II 1914/15,
319, 3, p. 4.
13
Kamerstukken II 1914/15, 319, 4, p. 6.
14
Kamerstukken II 1922/23, 49, 1.
15
Koolen e.a. 1932/Commissie inzake verhoogde rechtsbescherming tegenover de overheid,
p. 55 e.v.; De Monchy e.a. 1950/Commissie inzake verhoogde rechtsbescherming, p. 61 e.v.
16
Kamerstukken II 1958/59, 5378, 1-2.
10
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kunnen betwisten en die – wat erger was – naar mijn altijd enigszins
subjectief oordeel volkomen onjuist waren en waarvan de onjuistheid
had kunnen worden aangetoond, indien een onderzoek was ingesteld.
Formeel was de Romeinse spreuk “Audi et alteram partem”
gehandhaafd, waar men kan een dergelijke procedure toch eigenlijk niet
een contradictoire behandeling noemen.’ 17
Hieronder volgen enkele van de belangrijkste wijzigingen.

5.2.2.2 Wijzigingen in het procesrecht van de nieuwe Wet op de Raad van
State
In de nieuwe Wet op de Raad van State worden wijzigingen aangebracht in de
bevoegdheden van de rechter ten aanzien van het feitenonderzoek. Ook onder de
nieuwe wet worden de zaken aanhangig gemaakt bij de Afdeling via de Kroon
en de betreffende minister. Het beroepschrift werd dus ingediend bij het
betrokken departement. 18 Verder werd de bestaande praktijk, die inhield dat
vóór de aanhangigmaking eerst ambtsberichten werden verzameld bij het
betrokken ministerie, gecodificeerd. 19 De voorzitter van de Afdeling geschillen
kreeg wel de bevoegdheid om zelf, rechtstreeks, nadere ambtsberichten in te
winnen. 20 De verkregen inlichtingen konden echter alleen door tussenkomst van
de minister door de voorzitter worden ontvangen, in verband met een mogelijke
noodzaak tot geheimhouding. 21 In de wet werd aan de minister de mogelijkheid
gegeven om te bepalen dat ambtsberichten om gewichtige redenen geheim
gehouden konden worden. De Afdeling bepaalde daarna in hoeverre zij in haar
advies met deze geheime ambtsberichten rekening hield. 22
De bevoegdheden van de voorzitter ter zitting werden uitgebreid. Hij kreeg
de bevoegdheid een belanghebbende op te roepen om ter vergadering
persoonlijk te verschijnen, om getuigen en deskundigen op te roepen, een
descente te organiseren, met daaraan gekoppeld een inlichtingenplicht voor de
plaatselijke autoriteiten. Ook werd bepaald dat na afloop van het verhoor
belanghebbenden of hun gemachtigden in de gelegenheid dienden te worden
gesteld het woord te voeren naar aanleiding van hetgeen door de getuigen en de
deskundigen was verklaard en werd de mogelijkheid gegeven om de vergadering
te houden achter gesloten deuren, al dan niet buiten de aanwezigheid van
17

Handelingen I 1961/62, 5378, p. 2177-2178.
Kamerstukken II 1958/59, 5378, 2, art. 20. Dit gebeurde in verband met de ministeriële
verantwoordelijkheid, zie Handelingen I 1961/62, 5378, p. 2086. Zie voor een feitelijke
beschrijving van de gang van zaken Kan 1966, p. 6-7; Punt 1974, p. 24 e.v.; en Van Buuren,
Bolt & Scheltema 1981, p. 8 e.v.
19
Kamerstukken II 1958/59, 5378, 2, art. 32 lid 2.
20
Kamerstukken II 1958/59, 5378, 2, art. 35 lid 1.
21
Kamerstukken II 1958/59, 5378, 2, art. 37. Volgens de tweede volzin van dit artikel bepaalt de
Afdeling zelf in hoeverre zij in haar advies met deze geheime ambtsberichten rekening houdt.
22
Kamerstukken II 1958/59, 5378, 2, art. 37.
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belanghebbenden. 23 Na de zitting konden nadere ambtsberichten worden
ingewonnen, belanghebbenden konden in de gelegenheid worden gesteld
daarvan kennis te nemen en daarop te reageren. 24
Ten slotte werd de procedure geregeld voor de totstandkoming van het
nader advies van de Afdeling indien de minister naar aanleiding van het eerste
advies daar om vroeg. 25 Artikel 57 tweede lid bepaalde dat op het nadere advies
de eerdere artikelen met betrekking tot onderzoek en horen ‘voor zoveel nodig’
van overeenkomstige toepassing waren. Het nadere advies en de desbetreffende
brief van de betreffende minister zouden niet ter inzage worden gelegd. Hierover
worden vragen gesteld tijdens de parlementaire behandeling.

5.2.2.3 Reacties van de Kamers op de wijzigingen
De verbeteringen in de procedure werden in de Tweede en Eerste Kamer met
instemming ontvangen en werden beschouwd als een belangrijke versterking
van de rechtsbescherming. 26 De kritiek betrof slechts twee punten. Ten eerste
werd bij artikel 57 tweede lid de vraag gesteld of het ‘voor zoveel nodig’
voldoende garandeert dat belanghebbenden hun belangen kunnen behartigen
wanneer door de minister om nader advies wordt verzocht. De regering
antwoordt dat de woorden ‘voor zoveel nodig’ beogen onder meer te doen
uitkomen dat belanghebbenden in het nieuwe onderzoek al dan niet, zulks ter
beoordeling van de Afdeling, kunnen worden betrokken. ‘De waarborg, dat
belanghebbenden hun belangen afdoende kunnen behartigen, ligt dus in de
omstandigheid, dat de beslissing terzake berust bij de Afdeling, die hen over
nieuwe gezichtspunten, welke door de Minister naar voren mochten zijn
gebracht, kan horen.’ 27
Ten tweede vragen de leden zich af of de behandeling in een gesloten
zitting, buiten tegenwoordigheid van belanghebbenden, deze belangen niet al te
zeer schaden. Ze vragen zich af of de belanghebbende in kennis wordt gesteld
van wat er wordt behandeld in de zitting met gesloten deuren. 28 De minister
antwoordt hierop dat ‘vertrouwd mag worden dat de Afdeling in het
vermoedelijk vrij zeldzame geval dat aan de laatstbedoelde mogelijkheid
toepassing wordt gegeven, met de belangen van belanghebbenden voldoende
rekening zal houden’. 29
De duur van de procedure komt aan de orde in verband met de
omslachtigheid van de informatievoorziening; procedures duren extra lang
doordat de informatie via de Kroon moet lopen. Andere aspecten van de
procesgang of de aard van de procedure komen niet aan de orde. De kosten van
23

Kamerstukken II 1958/59, 5378, 2, art. 48 en Kamerstukken II 1958/59, 5378, 2, art. 49.
Kamerstukken II 1958/59, 5378, 2, art. 54.
25
Kamerstukken II 1958/59, 5378, 2, art. 57.
26
O.a. Kamerstukken I 1961/62, 5378, 37, p. 2.
27
Zie ook Handelingen II 1961/62, 5378, p. 2082.
28
Kamerstukken I 1961/62, 5378, 37, p. 3.
29
Kamerstukken I 1961/62, 5378, 37a, p. 3.
24
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de procedure komen wel aan de orde, maar heel indirect in de discussie over het
aantal staatsraden.
Voor het overige vraagt men zich in de Kamer af waarom bepaalde
waarborgen voor de burger uit de procedure van de Wet Bab, zoals de
mogelijkheid van het doorzenden van het beroepschrift, de rechtstreekse
indiening ervan bij de voorzitter van de Afdeling, de schorsing en de toekenning
van schadevergoeding, niet ook in de Wet op de Raad van State konden worden
opgenomen. 30 De minister reageert terughoudend op deze vragen en antwoordt
dat met sommige voorschriften eerst ervaring moet worden opgedaan met de
Wet Bab, en dat andere voorzieningen zoals de schorsing, in de bijzondere
wetten thuishoren. 31 Wat betreft de ingewikkeldheid van het systeem van
administratieve rechtsbescherming: dit punt komt enkele malen aan de orde
maar is nog niet zo’n kwestie als een decennium later. 32

5.2.3 Wijzigingen naar aanleiding van de invoering van de Wet Arob
5.2.3.1 Inleiding
In het ontwerp voor de wijziging van de Wet op de Raad van State, behorende
bij het wetsontwerp Arob, wordt een nieuwe afdeling bij de Raad ingesteld, de
Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. In het wetsontwerp worden ook
voorstellen gedaan voor de wijziging van de procedure van het Kroonberoep,
mede naar aanleiding van ervaring met de Wet Bab. Deze wijzigingen dienden
ertoe het onderscheid met de procedure bij de Afdeling Rechtspraak te
accentueren, maar brachten ook verbeteringen ten behoeve van de
rechtsbescherming van de burger in het Kroonberoep.

5.2.3.2 Algemeen
In het wetsontwerp wordt de procedure bij de Afdeling geschillen uitgebreid met
o.a. de algemene mogelijkheid tot schorsing van een bestreden besluit, het
treffen van een voorlopige voorziening 33 en de mogelijkheid tot toekenning van
schadevergoeding, 34 e.e.a. naar aanleiding van de positieve ervaringen met deze
bevoegdheden ingevolge de Wet Bab. 35 Het Kroonberoep bevat zo steeds meer
een volwaardige procedure.

30

Handelingen II 1961/62, 5378, p. 2074-2076.
Kamerstukken II 1960/61, 5378, 5, p. 1-2.
32
Bijv. Kamerstukken I 1961/62, 5378, 37, p. 2-3. De Wet Bab is een proeftuintje. Het
Kroonberoep wordt pas aangepast bij de herziening van de WRvSt in het kader Wet Arob.
Dan is gebleken dat de nieuwe bevoegdheden die in het procesrecht van de Wet Bab waren
toegekend, niet tot rampen voor het bestuur leidden.
33
Kamerstukken II 1970/71, 11280, 2, art. 60a t/m 60g.
34
Kamerstukken II 1970/71, 11280, 2, art. 58a lid 4.
35
Kamerstukken II 1970/71, 11280, 3, p. 13.
31
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5.2.3.3 Feitenvaststelling
Een belangrijke verandering is dat het beroep wordt ingediend bij de Afdeling
geschillen 36 en dat de voorzitter zelf de nodige ambtsberichten inwint. 37
Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een tientallen jaren lang geuit kritiekpunt.
In de toelichting wordt de verwachting uitgesproken dat de behandeling van de
zaak hierdoor sneller en objectiever zal zijn. Ook zullen de voor de instructie
niet relevante verschillen in behandelwijze tussen departementen tot het
verleden behoren. 38
Het bestuur blijft, met het oog op het uitoefenen van de ministeriële
verantwoordelijkheid, betrokken bij de ambtsberichten. 39 De Afdeling doet
mededeling van haar onderzoek aan de betreffende minister en de
ambtsberichten worden aan de voorzitter toegezonden door tussenkomst van
deze minister. 40 Ook kunnen de regering of een minister die geen
belanghebbende is, een ambtsbericht bijvoegen. 41

5.2.3.4 Zelf in de zaak voorzien
In de nieuwe regeling worden de uitspraakbevoegdheden van de Afdeling
Geschillen geëxpliciteerd en verruimd. Het gaat onder andere om de
bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien 42 en te beslissen dat na vernietiging
de gevolgen van het vernietigde besluit geheel of gedeeltelijk in stand blijven. 43
Het gaat hier niet om de invoering van een nieuwe bevoegdheid, maar de
bepaling ‘legt vast wat naar algemeen gevoelen reeds geldend recht is bij het
volle beroep binnen de administratie’. 44 Men gaat ervan uit dat de bevoegdheid
juist op dat moment is vastgelegd om de tegenstelling met de Afdeling
Rechtspraak te benadrukken. 45 Aan de Arob-rechter werd aanvankelijk de
bevoegdheid om zelf te voorzien niet gegeven. 46

5.2.4 De praktijk van het Kroonberoep na 1962
5.2.4.1 Algemeen
Hoewel er ook na de Wet op de Raad van State van 1962 bepaalde bezwaren
bleven bestaan tegen het Kroonberoep, bleef deze rechtsgang een belangrijke rol
36

Kamerstukken II 1970/71, 11280, 2, art. 32 lid 1.
Kamerstukken II 1970/71, 11280, 2, art. 32c lid 1.
38
Kamerstukken II 1970/71, 11280, 3 (MvT), p. 11.
39
Kamerstukken II 1970/71, 11280, 3 (MvT), p. 11.
40
Kamerstukken II 1970/71, 11280, 2, art. 32c lid 1.
41
Kamerstukken II 1970/71, 11280, 2, art. 32c lid 2.
42
Kamerstukken II 1970/71, 11280, 2, art. 58a lid 1.
43
Kamerstukken II 1970/71, 11280, 2, art. 58a lid 3.
44
Kamerstukken II 1970/71, 11280, 3 (MvT), p. 13.
45
Ter Brugge e.a. 1991, p. 27.
46
Zie par. 5.4.4.4.
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in de bestuursrechtelijke rechtsbescherming spelen. 47 Er was weliswaar geen
sprake van beroep op een onafhankelijke rechter, maar de adviesprocedure bij de
Afdeling geschillen bevatte met rechtspraak vergelijkbare procesrechtelijke
waarborgen en het was voor de Kroon niet eenvoudig om van het advies af te
wijken. 48 Het feit dat niet alleen de rechtmatigheid maar ook de doelmatigheid
van een besluit werd getoetst en daardoor vaak een finaal besluit kon worden
genomen, was een belangrijk voordeel van het Kroonberoep. 49 Ook na de
invoering van de nieuwe WRvSt wordt nog steeds een groot deel van de
procedure bij de Afdeling geschillen gevoerd volgens ongeschreven regels.
Hieronder wordt kort een beschrijving gegeven van de procedure in de
praktijk. 50 Daarbij moet worden opgemerkt dat het beroep op de Kroon
openstond tegen zeer veel verschillende soorten besluiten; op de verschillen die
dat gegeven oplevert voor de procedure zal hieronder niet worden ingegaan.

5.2.4.2 Feitenvaststelling
Ondanks de uitbreiding van haar processuele bevoegdheden in de WRvSt 1962,
waren de mogelijkheden van de Afdeling geschillen om vooronderzoek te
verrichten beperkt tot het opvragen van ambtsberichten. Ter zitting konden
verder getuigen en deskundigen worden opgeroepen en na de zitting kon
onderzoek ter plaatse worden gedaan en om inlichtingen worden verzocht, maar
van deze bevoegdheden werd beperkt gebruikgemaakt. 51 Hierdoor, en doordat in
een aantal rechtsgebieden, met name het ruimtelijkeordeningsrecht en het
milieurecht, voor veel uitspraken specialistische feitenkennis was vereist,
ontwikkelde zich binnen het Kroonberoep de traditie van de
deskundigenberichten in de vorm van ambtsberichten. De in de WRvSt
gebruikte term ‘ambtsbericht’ kon verwijzen naar een verweerschrift, bestuurlijk
beïnvloedingsinstrument of feitelijke informatievoorziening ten behoeve van een
geschil. 52 In de praktijk ging het vaak om een combinatie van deze elementen.
Naarmate de besluitvorming op het gebied van het ruimtelijkeordenings- en
milieurecht ingewikkelder werd, ontstonden op de betreffende departementen

47

Rapport Algemene bepalingen van het administratief recht (ABAR) 1967, p. 189-190; Ten
Berge & Tak 1983 (deel I), p. 32-34; Handelingen II 1986/87, 19497, p. 44-2471. Ter Brugge
e.a. 1991, p. 5. Zie ook het oordeel over de procedure bij Afdeling bij de behandeling van de
Wet Bab, par. 5.3.3.
48
Rapport Algemene bepalingen van het administratief recht (ABAR) 1967, p. 189. Zie
bijvoorbeeld Stellinga 1964, p. 15 voor aantallen contraire besluiten tussen 1954-1963. Het
hoogste aantal is elf op de 2288 geschillen, het een na hoogste vijf op de 2530 geschillen.
49
Algemene bepalingen van het administratief recht (ABAR) 1967, p. 190; Raad van advies
voor de ruimtelijke ordening 1986, p. 3; Ter Brugge e.a. 1991, p. 5-6.
50
Zie ook Kan 1966, p. 6-7; Punt 1974, p. 24 e.v.; Van Buuren, Bolt & Scheltema 1981, p. 8-9.
51
Art. 35 WRvSt 1962; Gaastra, Michiels & Van Buuren 1990, p. 106.
52
Ter Brugge e.a. 1991, p. 23.
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aparte afdelingen voor de voorbereiding van deze besluiten. 53 De daar
vervaardigde ambtsberichten omvatten niet alleen feitelijke (specialistische)
informatie, maar ook juridische en beleidsmatige. 54 Door de gedegen
ambtsberichten van verschillende gespecialiseerde departementale afdelingen
wonnen deze aan status en betekenis voor het Kroonberoep. 55 De
ambtsberichten waren niet alleen van grote betekenis voor de Afdeling
geschillen, maar ook voor de burger, die op deze manier niet zelf voor
deskundigenadvies hoefde te zorgen en daarmee kon besparen op kosten en
inspanning. 56 Het systeem, waarbij vanuit de overheid advies werd gegeven ten
behoeve van een geschil tegen diezelfde overheid, riep wel vragen op over de
onafhankelijkheid van de adviezen. Aan de kritiek werd tegemoetgekomen door
de advisering op afstand van de reguliere werkzaamheden in de departementen
te laten plaatsvinden. 57 Een ander punt van kritiek betrof het feit dat er
onvoldoende gelegenheid was om te reageren op het ambtsbericht. De
‘adviserende deskundigen’ waren in de regel niet op de zitting aanwezig. 58 Ook
bij de totstandkoming van het ambtsbericht was er geen verplichting om
betrokkenen te horen. 59 Meer in het algemeen was het voor partijen moeilijk om
de Afdeling Geschillen ervan te overtuigen dat de feiten anders waren dan in het
ambtsbericht was weergegeven. 60 De grote invloed van de ambtsberichten op de
uiteindelijke beslissingen werd in strijd met de beginselen van behoorlijke
rechtspleging geacht. 61
53

De voornaamste waren de Adviseur Beroepen Milieubeheer en de Adviseur ten behoeve van
de Raad van State in geschillen omtrent bestemmingsplannen en planschadevergoeding. Zie
Widdershoven e.a. 1991, p. 33-34 en Gaastra, Michiels & Van Buuren 1990, par. 3.1.
54
Gaastra, Michiels & Van Buuren 1990; Ter Brugge e.a. 1991, p. 42; Widdershoven e.a. 1991,
par. 2.3.3.
55
Uit onderzoek naar adviezen van het Bureau van de Adviseur ten behoeve van de Raad van
State inzake bestemmingsplannen blijkt dat in de jaren 1983 en 1986 in 83% van de
onderzochte bezwaren overeenstemming bestond tussen het ambtsbericht en het KB: Venstra
1988, p. 808-809. Zie voor vergelijkbare cijfers Widdershoven e.a. 1991, o.a. p. 83; Gaastra,
Michiels & Van Buuren 1990, p. 58, p. 73 en p. 89.
56
Gaastra, Michiels & Van Buuren 1990, H6 en H7; Ten Berge, Burkens & Van Buuren 1987,
p. 21 en 22. Zie Westerveld 1988, p. 161-162 voor kritiek op de procedure van het
Kroonberoep in zaken op grond van de Algemene Bijstandswet, waarbij geen ambtsberichten
werden ingewonnen.
57
Voor wat betreft advisering omtrent bestemmingsplannen en schadevergoeding bestond op
het betrokken ministerie vanaf 1969 de functie van Adviseur van de Raad van State, met een
eigen Bureau (Gaastra, Michiels & Van Buuren 1990, p. 11-13). Voor geschillen op het
gebied van milieu was dit de Adviseur Beroepen Milieubeheer (Widdershoven e.a. 1991,
p. 33-34). Vanaf 1996 zijn de adviserende instanties verenigd in de Stichting Advisering
Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB).
58
Peters 1987, p. 234. Dit veranderde na het Mantovanelli-arrrest, EHRM 18 maart 1997,
reports of judgements and decisions, 1997-11, 424 (Mantovanelli v. Frankrijk).
59
Gaastra, Michiels & Van Buuren 1990, p. 111. Dit was anders in onteigeningsprocedures,
Gaastra, Michiels & Van Buuren 1990, p. 14.
60
Gaastra, Michiels & Van Buuren 1990, p. 115.
61
Gaastra, Michiels & Van Buuren 1990, p. 101-102. Punt 1974, p. 376-378, Ten Berge & Tak
1983 (deel 2), p. 35-40; De Waard 1987, p. 319. De ambtsberichten werden wel ter inzage

190

5.2 De Wet op de Raad van State 1962

5.2.4.3 Ambtshalve toetsing buiten de omvang van het geding
De Wet op de Raad van State van 1962 bevatte geen bepaling over de omvang
van de toetsing door de Kroon. 62 Het uitgangspunt was dat de Kroon bevoegd
was om ook buiten de door partijen aangeven omvang van het geding te
treden. 63 In de loop der tijd werd de Kroon wel terughoudender. 64 De
bevoegdheid om ambtshalve te toetsen werd op een aantal manieren
gerechtvaardigd. Volgens Kan ontleende de Kroon deze bevoegdheid aan haar
toezichtsfunctie. 65 Anderen stelden dat de bevoegdheid werd ontleend aan het
vernietigingsrecht van de Kroon of dat met de indiening van het beroepsschrift
vanzelfsprekend het gehele besluit ter toetsing werd overgelegd. 66
Omdat bij de toetsing door de Kroon niet zozeer de nadruk lag op toetsing
aan het recht, maar op het nemen van het juiste besluit, ook wat betreft de
beleidsmatige kant, was de insteek wel anders dan bij de administratieve rechter.
In de literatuur wordt gesteld dat de Kroon met beleid gebruik dient te maken
van de bevoegdheid. Kan stelt dat de Kroon zich dient te beperken tot evidente
gevallen van strijd met de wet of het algemeen belang en dat de Kroon ook
verder zo behoedzaam mogelijk opereert zodat belanghebbenden door de
mogelijkheid van reformatio in peius niet worden afgeschrikt om beroep in te
stellen. 67 Hagen stelt ‘dat de Kroon niet “zo maar” ambtshalve moet gaan
vernietigen resp. wijzigen, doch daartoe alleen moet overgaan als belangrijke
redenen van óf juridische óf bestuurlijke aard er aanleiding toe geven’. 68 In de
eerste ABAR-rapporten wordt een onderscheid gemaakt tussen de beslissingen
die uit onderdelen bestaan en ‘niet-samengestelde’ beschikkingen. In het eerste
geval pleiten de ‘goede procesorde en praktische overwegingen’ ervoor om de
toetsing tot het bestreden deel van het besluit te beperken. 69 In het tweede geval
acht het rapport beperking van de toetsing tot onderdelen niet goed mogelijk.
Als voorbeeld van een besluit dat in volle omvang dient te worden getoetst

gelegd, maar dit gebeurde niet altijd ruim voor de zitting: Peters 1987, p. 234-235. Zie ook
Widdershoven e.a. 1991, p. 326-327.
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Stellinga 1964, p. 8.
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Van Poelje, Cerutti & Donner 1962, p. 359; Kan 1966 p. 17 e.v.; Punt 1974, p. 283 en p. 302
e.v.; Ten Berge & Tak 1983 (deel I), p. 273.
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Zie al Hagen 1961, p. 511, maar later ook Van Buuren, Bolt & Scheltema 1981, p. 39-41 en
weer later Gaastra, Michiels & Van Buuren 1990, p. 61-62.
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Kan 1966a, p. 23-24.
66
Rapport Algemene bepalingen van het administratief recht (ABAR) 1959, p. 53.
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Kan 1966a, p. 23-24. Polak vindt dit criterium onduidelijk: p. 11- 12 in Kan 1966b.
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Hagen 1961, p. 511. Hetzelfde geldt volgens de auteur voor de toepassing van de reformatio
in peius.
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Rapport Algemene bepalingen van het administratief recht (ABAR) 1959, p. 53. Als
voorbeeld verwijst het rapport naar de goedkeuring van een bestemmingsplan: de toetsing
moet worden beperkt tot het oordeel van het plan, waarop het beroep betrekking heeft. Op
p. 54 wordt echter gesteld dat het aanvaardbaar is, in het kader van de aanvulling van
feitelijke gronden, dat de goedkeuring van een uitbreidingsplan wordt vernietigd, niet op
grond van de in beroep tegen het plan aangevoerde bezwaren, maar bijvoorbeeld omdat de
opzet te royaal is.
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wordt een vergunning ingevolge de Hinderwet, de voorloper van de
milieuvergunning, genoemd. 70
In het ABAR-rapport van 1967 wordt voor het eerst apart aandacht besteed
aan de reformatio in peius. 71 Gesteld wordt dat het administratief beroep mede
een bestuurlijke functie heeft, en dat het met het oog daarop begrijpelijk is dat
de Kroon ‘de mogelijkheid van reformatio in peius heeft aanvaard, zij het dat in
de praktijk hiervan een spaarzaam gebruik wordt gemaakt’. 72
De praktijk van de Kroon is niet onomstreden. Door de tegenstanders werd
gewezen op problemen met de rechtszekerheid, overrompeling van partijen en
verlies van instantie. Helmstrijd, destijds hoofdredacteur van de Gemeentestem,
stelt:
‘Als een belanghebbende, ontevreden over een beslissing, beroep
aantekent bij een administratief hoger orgaan, vermeldt hij de oorzaak
van zijn ontevredenheid en geeft daarmede aan het geschilpunt,
waarover hij een beslissing van dat orgaan verlangt. Hiermede is de taak
van dat orgaan aangewezen en tevens begrensd. De omstandigheid, dat
een administratief orgaan geroepen wordt om een bepaald geschilpunt te
beslechten, geeft aan dat orgaan geen vrijbrief – of, zo men wil: geen
bevoegdheid – deze gelegenheid aan te grijpen om te oordelen en te
beslissen over andere punten.’ 73
Helmstrijd bestrijdt dat juist het bestuurlijke element van het administratief
beroep hiertoe noodzaakt. Integendeel, juist het bestuurlijke element zorgt
ervoor dat het beroepsorgaan, in tegenstelling tot de rechter, de bevoegdheid
heeft om zijn oordeel te beperken tot het aangebrachte geschilpunt. 74 Later heeft
men name Punt zich fel gekeerd tegen de ultra petita-toetsing van de Kroon,
vooral wanneer dit leidde tot reformatio in peius voor de belanghebbende
burger. 75
Vanaf 1 januari 1982 werd door de toenmalige staatssecretaris een nieuwe
beleidslijn uitgezet, die inhield dat de ambtshalve toetsing van
bestemmingsplannen werd beperkt. Daarbij werd echter benadrukt dat daarmee
niet in het algemeen afscheid werd genomen van ‘het in het administratief recht
algemeen aanvaarde beginsel, dat de Kroon, in beroep beslissende, zich daarbij
70

Rapport Algemene bepalingen van het administratief recht (ABAR) 1967, p. 218-219.
In de twee eerste rapporten wordt de reformatio in peius genoemd bij de bespreking van de
kring van beroepsgerechtigden.
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Vegting 1957, p. 436-437; Rapport Algemene bepalingen van het administratief recht
(ABAR) 1967, p. 223. Zie ook Kan 1966a, p. 22-24; Ten Berge & Tak 1983 (deel I), p. 269
en p. 273; Punt 1974, p. 283, 302-306; Van Buuren, Bolt, Scheltema 1981, p. 40-41.
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Helmstrijd 1961, p. 191.
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ambtshalve toetsing door de Kroon juist aanvaardbaarder geacht dan door de administratieve
rechter, zie Kan 1966a, p. 22-23, De Haan, Drupsteen & Fernhout 1978, p. 349; voor een
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niet behoeft te beperken tot een beslissing op de bezwaren. Dit beginsel, met de
nodige terughoudendheid toegepast, blijven wij onderschrijven.’ 76

5.2.4.4 Zelf in de zaak voorzien
De bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien was de Kroon niet toegekend in
de wet op de Raad van State van 1861, maar was al snel na de inwerkingtreding
van de wet praktijk geworden en algemeen geaccepteerd. 77 Ook in de WRvSt
1962 werd de Kroon echter niet expliciet de bevoegdheid gegeven om na
vernietiging zelf een eigen besluit in de plaats van het vernietigde besluit te
stellen. 78 De bevoegdheid werd impliciet aanwezig geacht omdat het een
uitspraak betrof in beroep op de hoogste bestuurlijke instantie. Ook werd de
bevoegdheid gerelateerd aan de doelmatigheidstoetsing ex nunc en de
mogelijkheid om ultra petita te gaan. 79 Wel was er discussie over de
bevoegdheid van de Kroon om zich te mengen in het beleid van de lagere
bestuursorganen. 80
De bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien werd in het algemeen
gezien als een van de voordelen van het Kroonberoep, maar er klonken ook
tegengeluiden. 81 Bij de totstandkoming van de Tijdelijke wet Kroongeschillen
merkten leden van de VVD-fractie op dat ze de onttakeling van het Kroonberoep
niet in alle opzichten negatief vonden: ‘Het Kroonberoep – waarbij de regering
een bestuurlijke beslissing van een lagere overheid kan vervangen door een
volgens haar betere beslissing – heeft immers centralistische trekken. De
Afdeling voor de geschillen van bestuur schroomde vaak niet – daartoe
doorgaans geïnspireerd door de ambtsberichten van de ministeries – zich tot in
details met in het geding zijnde besluiten bezig te houden.’ 82 De leden vragen
zich af of de regering, bij het streven zo veel mogelijk van het Kroonberoep te
behouden, niet te veel de nadelen van het Kroonberoep oude stijl over het hoofd
ziet.
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Rondschrijven van de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
4 januari 1982, no. 1 111932.
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Zie par. 2.4.4; Van Poelje, Cerutti & Donner 1962, p. 340; Kan 1966, p. 16; Rapport
Algemene bepalingen van het administratief recht (ABAR) 1967, p. 227; Rapport Algemene
bepalingen van het administratief recht (ABAR) 1973, p. 366-368 (met veel
jurisprudentieverwijzingen); Punt 1974, p. 203-204; Van Buuren, Bolt & Scheltema 1981,
p. 30; Ten Berge & Tak 1983 (deel I), p. 109-110; Rapport Algemene bepalingen van het
administratief recht (ABAR) 1984, p. 447-448; Gaastra, Michiels & Van Buuren, 1990, p. 63.
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Kan 1966a, p. 17-22.
81
Zie voor bespreking van de voordelen par. 5.5.2. Kamerstukken II 1985/86, 19497, 3, p. 6-7.
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Kamerstukken II 1985/86, 19497, 4, p. 2. Zie voor de reactie van de regering Kamerstukken II
1985/86, 19497, 5, p. 3-4.
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5.2.4.5 De functie van het Kroonberoep
De functie van het Kroonberoep was enerzijds het bieden van rechtsbescherming
en anderzijds het houden van toezicht op het beleid van lagere bestuursorganen.
Een beslissing wordt in haar geheel opnieuw bezien, waarna een besluit wordt
genomen zoals de Kroon dat het meest juist acht. 83 Door de adviezen van de
Afdeling voor de geschillen van bestuur, waarvan de Kroon zelden afweek,
heeft het Kroonberoep echter trekken van rechtspraak. 84 In de discussie wordt
nu eens de ene, dan weer de andere functie benadrukt. Als alternatief wordt op
het hybride karakter en daarmee de eigen aard van het Kroonberoep gewezen. 85
De toezichtsfunctie zoals die wordt uitgeoefend door middel van het
administratief beroep is echter van een andere aard dan die van het
vernietigingsrecht. 86 De procedure van het Kroonberoep is een vorm van
geschilbeslechting. Dit maakt de regering duidelijk wanneer ze uiteenzet
waarom het onderzoek in het geval van de uitoefening van het vernietigingsrecht
niet contradictoir hoeft te zijn:
‘Het voorstel van de Commissie-De Monchy, volgens het-welk over
vernietiging van besluiten van Provinciale Stalen, van Gedeputeerde
Staten en van gemeentebesturen, alsmede over vernietiging van
waterschapskeuren in alle gevallen de Afdeling Contentieux van de
Raad van State wordt gehoord, is in het ontwerp niet ongewijzigd
overgenomen. De Commissie-De Monchy heeft er reeds op gewezen,
dat het niet altijd mogelijk is, aan het onderzoek door de Afdeling met
betrekking tot de vernietiging van genoemde besluiten een contradictoir
karakter te geven. De ondergetekenden zijn van oordeel, dat dit niet
alleen “niet altijd mogelijk” is, doch in beginsel zelfs minder juist moet
worden geacht. Bij vernietiging gaat het immers niet primair om de
bezwaren, die een particulier of een overheidsorgaan tegen een bepaald
besluit heeft, met andere woorden: het gaat hier niet primair om een
geschil. Een contradictoire behandeling, waarbij belanghebbenden als
partijen tegenover elkander staan, is hier derhalve niet op haar plaats.’ 87
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Van Buuren, Bolt & Scheltema 1981, p. 20. Zie ook Van Buuren, Bolt & Scheltema 1981,
p. 297; Ten Berge & Tak 1983 (deel I), p. 24; Ten Berge, Burkens & Van Buuren 1987, p. 21.
Een keerzijde van deze opstelling was dat de Kroon zich niet geroepen voelde haar
beslissingen uitgebreid te motiveren: Van Buuren, Bolt & Scheltema 1981, p. 43-44; Gaastra,
Michiels & Van Buuren 1990, p. 67.
84
Wiarda in: Kan, Muller & Streng 1966b, p. 2.
85
Kan, Muller & Streng 1966b, openingsrede van Wiarda, p. 1 e.v.; Kan, Muller & Streng
1966b, p. 4 (interventie C.H.F. Polak).
86
Kan, Muller & Streng 1966b, p. 13-14, interventie van A.F. Visser van IJzendoorn.
87
Kamerstukken II 1958/59, 5378, 3, p. 8.

194

5.2 De Wet op de Raad van State 1962

5.2.4.6 De rol van de ‘rechter’
Was de Afdeling een actieve ‘rechter’? Enerzijds kun je zeggen dat de Afdeling
zeer actief was omdat het besluit volledig ex nunc werd getoetst en er
vervolgens een nieuw besluit voor in de plaats werd gesteld. De Afdeling
geschillen was dus actief ten aanzien van het toetsen en het finaal beslissen van
een geschil. De Afdeling kon op deze punten actief zijn omdat sprake was van
administratief beroep. Wat betreft het onderzoek naar de feiten leunde de
Afdeling voor de benodigde informatie bijna geheel op de ambtsberichten. In die
zin kan de Afdeling ook ten aanzien van het feitenonderzoek actief worden
genoemd. Later wordt activiteit ten aanzien van het feitenonderzoek meer
geassocieerd met het zelfstandig kunnen inwinnen van informatie bij
onafhankelijke deskundigen. 88 Dit deed de Afdeling in mindere mate. Wat
betreft de ambtshalve bepaling van de omvang van het geschil had de Afdeling
de bevoegdheid een besluit ook buiten de door partijen aangevoerde onderdelen
van het besluit te heroverwegen. Van de bevoegdheid werd gebruikgemaakt,
maar vaak op ondergeschikte punten en in de loop van de twintigste eeuw steeds
minder. 89 Deels was de Afdeling dus actief, deels had ze de vrijheid om
‘actieve’ bevoegdheden uit te oefenen maar maakte ze daar wisselend gebruik
van.

5.2.4.7 Snel, eenvoudig en goedkoop
Het tijdsbeslag van een Kroonprocedure was sterk afhankelijk van de aard van
het besluit waartegen beroep was ingediend. Wel werd meer in het algemeen de
duur van de Kroonprocedure als een probleem gezien. 90 De termijnen konden
uiteenlopen van vijf à zes maanden voor het beroep tegen de weigering van
vrijstelling van militaire dienstplicht tot vier, vijf of zelfs tien jaar als het ging
om koninklijke besluiten op grond van de Ontgrondingenwet of de
Monumentenwet 1988. 91 De vertraging was veelal te wijten aan het verkrijgen
van de departementale ambtsberichten, met name als vanuit de departementen
ook weer lagere overheden geconsulteerd moesten worden. 92
Voor de burger was het Kroonberoep wel goedkoop. 93 Aanvankelijk was
het beroep bij de Kroon gratis, maar dat veranderde in de jaren tachtig van de
twintigste eeuw. Teneinde de kosten van de procedure te dekken, en om partijen
tot een zorgvuldigere afweging te dwingen bij het instellen van beroep, én
omdat niet viel in te zien waarom bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van
State wel, en bij Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State
88
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geen recht werd geheven, werd de verplichting om griffierecht te betalen ook
voor het Kroonberoep ingevoerd. 94 Procesvertegenwoordiging was echter niet
noodzakelijk en het deskundigenonderzoek via de ambtsberichten werd
gefinancierd door de overheid en was daardoor niet kostbaar voor appellanten. 95

5.2.5 Samenvatting en bevindingen
Het Kroonberoep bood weliswaar rechtsbescherming tegen overheidsbesluiten,
maar omdat het ging om een procedure van administratief beroep had deze
procedure toch een aantal eigenschappen die anders uitwerkten dan bij een
rechterlijke procedure. De kern van het verschil was gelegen in het feit dat hier
behalve een rechtmatigheidstoetsing, ook een doelmatigheidstoetsing plaatsvond. De Kroon, als ‘hoogste’ bestuursorgaan, was bevoegd om een volledig
nieuwe beslissing in de plaats van het vernietigde besluit te stellen. De actieve
rol van de Kroon was dus sterk verbonden met het feit dat het ging om
administratief beroep. Dat geldt voor het zelf in de zaak voorzien, maar ook
voor de feitenvaststelling, die sterk afhankelijk was van en verbonden met de
betrokken ministeries. Wat betreft de ambtshalve toetsing was de Kroon in
praktijk niet zo actief als wel wordt verondersteld, maar het is vanzelfsprekend
dat ze over die bevoegdheid beschikte, vanuit het toezichtsperspectief. De aard
en inrichting van het Kroonberoep waren dus sterk verbonden met de specifieke
positie en daaruit voortvloeiende taak van de Kroon.

5.3 De Wet Bab
5.3.1 Inleiding
De Wet beroep administratieve beschikkingen (hierna: Wet Bab) komt tot stand
in 1963 en is voor een belangrijk deel gebaseerd op de voorstellen van de
Commissie-De Monchy. 96 Centraal in de opdracht van deze commissie stond de
vraag of er een algemene onafhankelijke administratieve rechter moest komen.
De Commissie beantwoordt, met de mislukkingen van de vorige pogingen
daartoe in gedachten, deze vraag negatief en doet een voorstel voor een
algemeen beroep op de Kroon. Acht jaar later dient de regering het Wetsontwerp
beroep administratieve beschikkingen in. Het voorstel voorziet in een algemeen
beroep tegen beschikkingen van de centrale overheid op de Kroon. 97 Het gaat in
het voorstel dus niet om beroep op een onafhankelijke bestuursrechter maar om
een vorm van administratief beroep. Beschikkingen van lagere overheden zijn
94
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uitgesloten van beroep. Ondanks deze beperkingen is de wet weer een stap in de
richting van verbeterde rechtsbescherming omdat de procedure enkele
bepalingen bevat waardoor er sprake is van een volwaardiger procesrecht ten
opzichte van het Kroonberoep. De wet is daarmee een procesrechtelijk
proeftuintje voor de Wet Arob, dertien jaar later. 98

5.3.2 Het wetsontwerp
Het wetvoorstel beroep administratieve beschikkingen voorziet in een algemeen
beroep tegen beschikkingen van de centrale overheid op de Kroon als geen
andere rechtsbescherming mogelijk is. Degene die door een beschikking
rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan bij de Kroon toetsing van deze
beslissing vragen op vier gronden die ontleend zijn aan de Wet Arbo. In
tegenstelling tot bij het Kroonberoep gaat het hier alleen om een
rechtmatigheidstoetsing. 99 De Kroon beslist op advies van de Afdeling voor de
geschillen van de Raad van State. Voor de totstandkoming van het advies zijn de
artikelen voor de advisering bij het Kroonberoep uit de Wet op de Raad van
State van toepassing. 100 Het wetsontwerp biedt echter een aantal processuele
verbeteringen ten opzichte van het gewone Kroonberoep. Zo is er sprake van
een doorzendplicht 101 en kan worden verzocht om schorsingen van het bestreden
besluit en om een voorlopige voorziening. 102 Ook is er een verkorte procedure.
Als het bestreden besluit geen beslissing van de Kroon is of al een beslissing op
beroep, dan kan de voorzitter van de Afdeling het beroepschrift naar de
betreffende minister zenden met een uitnodiging om binnen veertien dagen te
verklaren, of herziening van de beschikking in overweging wordt genomen. 103
De behandeling van het beroep is gelijk aan de behandeling van het
Kroonberoep, met dit verschil dat de verzoekschriften direct aan de voorzitter
van de Afdeling gericht kunnen worden en de voorzitter zelf de nodige
ambtsberichten in kan winnen. 104 Aan de procesregeling van het Kroonberoep
wordt ten slotte een bepaling toegevoegd die de uitspraakbevoegdheden regelt,
waaronder de bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien. 105 De hoofdregel is
dat na vernietiging van de aangevochten beschikking, het orgaan dat de
98
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beschikking heeft genomen opnieuw een beslissing neemt met inachtneming van
de beslissing van de Kroon. De Kroon kan ook zelf in de zaak voorzien, maar
zal van deze bevoegdheid slechts gebruik kunnen maken, ‘indien de te geven
voorziening technisch van eenvoudige aard is’. 106 Verder kunnen de
rechtsgevolgen in stand worden gelaten en kan schadevergoeding worden
toegekend, onverminderd de bevoegdheid om op grond van andere wettelijke
bepalingen schadevergoeding te vragen. 107
In de toelichting bij het wetsontwerp wordt niet uitgebreid ingegaan op de
procedure, maar wordt wel duidelijk aangegeven wat het belang ervan is. Het
doel van het wetsontwerp, verhoogde rechtsbescherming voor de burger, wordt
niet gewaarborgd door een onafhankelijke rechter, maar wel door middel van
een eenvoudige, snelle en niet kostbare procedure.
‘Wil de voorgestelde procedure de burger inderdaad een zo doeltreffend
mogelijke bescherming tegen ongerechtvaardigd overheidsoptreden
bieden, dan zal deze zijn recht moeten kunnen vinden op eenvoudige,
snelle en niet kostbare wijze. In dit opzicht is de rechtsgang bij de
burgerlijke rechter, die met zijn drie instanties gecompliceerd, veelal
langdurig en kostbaar is, niet in alle opzichten bevredigend. De thans
voorgestelde procedure is opzettelijk zo eenvoudig mogelijk gehouden
en brengt voor de justitiabelen slechts geringe kosten mee.’ 108
Opvallend is dat, evenals honderd jaar daarvoor bij de totstandkoming van de
wet op de Raad van State, de waarde van de procedure wordt afgemeten aan de
nadelen van het burgerlijk procesrecht. Aan degenen die verzoeken om
uitgebreidere rechtsbescherming, wordt het schrikbeeld van de civiele procedure
voorgehouden. Ook in de rest van de parlementaire geschiedenis van deze wet
gebeurt dat.

5.3.3 De stukkenwisseling
In het voorlopig verslag wordt gevraagd of het niet wenselijk zou zijn om bij de
procedure een soort comparitie van partijen voor de voorzitter of een lid van de
Afdeling voor de geschillen van bestuur in te lassen. 109 Voor het overige wordt
op de inrichting van de procedure in de stukkenwisseling nauwelijks ingegaan.
Wat betreft de uitspraakbevoegdheden worden alleen enkele vragen gesteld over
106
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over de termijn, vorm van het beroepschrift en griffiegeld. Idem p. 14.
109
Kamerstukken II 1958/59, 5363, 4, p. 9.
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de mogelijkheid om schadevergoeding te krijgen. 110 Wel komt de procedure in
haar geheel aan de orde, met name om de voordelen te benadrukken in
vergelijking met de civiele procedure. In de algemene beschouwingen van het
voorlopig verslag vragen vele leden zich af in hoeverre het ontwerp inderdaad
tot verhoging van de rechtsbescherming strekt aangezien geen bescherming
wordt geboden door de gewone rechter. In antwoord hierop wijst de regering
weer op de voordelen van de eenvoudige en snelle procedure van het
Kroonberoep, boven een procedure bij de civiele rechter. 111

5.3.4 De Kamerbehandeling
Centraal in de discussie staat de vraag of er wel of geen onafhankelijke rechter
dient te komen. Het merendeel van de Kamer vindt de Wet Bab een stap in de
richting van betere rechtsbescherming. Op zich zijn er wel enkele pleidooien
voor een onafhankelijke administratieve rechter, maar veelal worden de
argumenten van de regering tégen die onafhankelijkheid, de ruimere
toetsingsgronden en uitspraakbevoegdheden in het administratief beroep, dat wil
zeggen de mogelijkheid om zelf in de zaak te voorzien, overtuigend gevonden.
In de marge wordt verwezen naar de procedure. Dat gebeurt door een
goedkeurende verwijzing naar de procedure bij de Afdeling en wederom door te
zeggen dat er nu iets komt wat, in tegenstelling tot de civiele procedure, snel en
goedkoop is. Verder wordt gewezen op de wenselijkheid om uniformiteit te
brengen in de vele verschillende regelingen van administratief procesrecht. Dit
punt komt enkele malen aan de orde, maar lang niet zo vaak als bij de
totstandkoming van de Wet Arob, ruim tien jaar later. 112
5.3.5 Toepassing van de Wet Bab
Bij de invoering van de Wet Bab werd verwacht dat in aanzienlijke mate beroep
zou worden gedaan op deze wet, maar deze verwachting bleek uiteindelijk niet
uit te komen. 113 Voorts heeft de wet niet lang bestaan; met de komst van de Wet
Arob in 1976 is ze ingetrokken. Een en ander heeft tot gevolg dat er niet veel
jurisprudentie is over de toepassing van deze wet en zeker niet over het verloop
van de procedure, temeer daar deze in grote lijnen overeenkomt met die van het
Kroonberoep. 114 Weliswaar dient het beroep ingediend te worden bij de
voorzitter van de Afdeling geschillen en wint deze zelf de ambtsberichten in,
maar aangezien het ambtsbericht toch weer opgemaakt dient te worden door de
110

Kamerstukken II 1958/59, 5363, 4, p. 9.
Kamerstukken II 1958/59, 5363, 4, p. 2.
112
Bijv. Handelingen I 1963 (Buitengewone zitting), 5363, p. 66-77.
113
Zie bijv. Kamerstukken II 1958/59, 5363, nr. 3, p. 7.
114
In de derde en vierde druk van de rapporten Algemene bepalingen van het administratief
recht (ABAR) (1967 en 1973) wordt de Wet Bab en haar toepassing besproken. In Borman
1971 wordt jurisprudentie vermeld ten aanzien van de art. 2, 3, 4, 5 en 6, maar niet ten
aanzien van het verloop van de procedure of de bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien
(art. 14 lid 1).
111
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minister (en deze volgens Punt daarvoor de tijd neemt die hem goeddunkt), is er
uiteindelijk weinig verschil. 115

5.3.6 Samenvatting en bevindingen
De Wet Bab kan worden gezien als een overgangswet van het administratieve
beroep op de Kroon naar het beroep op een onafhankelijke administratieve
rechter. De inrichting van de procedure is deels hetzelfde als die van het
Kroonberoep. Steeds als bij de totstandkoming van de wet aan de orde komt of
de rechtsbescherming niet toch geboden zou moeten worden door een
onafhankelijke rechter, wordt verwezen naar de snelheid, eenvoud en de geringe
kostbaarheid van deze procedure. Voor zover er sprake is van aanvullende
processuele bepalingen ten aanzien van de procedure en de
uitspraakbevoegdheden, zoals de inwinning van de ambtsberichten door de
voorzitter, de mogelijkheid om zelf in de zaak te voorzien en de mogelijkheid
om schadevergoeding toe te kennen, zorgt de wet niet voor opzienbarende
jurisprudentie. Dat heeft tot gevolg dat de regering het veilig acht om deze
bepalingen ruim tien jaar later ook in de Wet Arob en de aangepaste Wet op de
Raad van State op te nemen. 116

5.4 De Wet Arob
5.4.1 Inleiding
Met de Wet Arob heeft Nederland eindelijk een aanvullende algemene
voorziening tegen beschikkingen van hogere én lagere overheden bij een
onafhankelijke administratieve rechter, de Afdeling rechtspraak van de Raad van
State. Het wetsontwerp komt tot stand na advies van de Commissie-Wiarda. 117
De opdracht aan deze commissie was onderzoek te doen naar de mogelijkheid
om rechtsbescherming open te stellen tegen beschikkingen van lagere
overheidslichamen, gelijkwaardig aan de rechtsbescherming die met de Wet Bab
werd geboden tegen beschikkingen van de centrale overheid. De commissie pleit
voor rechtsbescherming door een onafhankelijke college en stelt voor de
Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State hiertoe aan te wijzen. Het
rapport sluit af met een wetsontwerp. Gegeven de opdracht van de commissie is
er in het rapport geen aandacht voor het verloop van de procedure.
De regering neemt het voorstel in grote lijnen over. In 1971 wordt het
wetsontwerp Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet
115

Rapport Algemene bepalingen van het administratief recht (ABAR) 1967, p. 221; Punt 1974,
p. 25. Zie voor gevallen van zelf voorzien o.a. rapport Algemene bepalingen van het
administratief recht (ABAR) 1973, p. 369-370.
116
Evenals bij het Kroonberoep had de Kroon bij het Bab-beroep de mogelijkheid om contrair te
gaan. Het feit dat dit nooit is gebeurd zal ook hebben bijgedragen aan de overstap naar de Wet
Arob. De Haan, Drupsteen & Fernhout 1978, p. 363.
117
Wiarda e.a. 1968/Commissie verhoogde rechtsbescherming.
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Arob) ingediend bij de Tweede Kamer. 118 In het wetsontwerp Arob worden de
‘formele’ aspecten van de procedure geregeld, dat wil zeggen de definities,
bevoegdheid en ontvankelijkheid, de beroepsgronden en de verplichte
bezwaarschriftprocedure. De samenstelling van de nieuwe administratieve
rechter, de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, en de loop van de
procedure worden geregeld in de hiertoe gewijzigde Wet op de Raad van State.
Voor de procedure bij de nieuwe onafhankelijke bestuursrechter sloot men dus
grotendeels aan bij de procedure van het Kroonberoep, aangevuld met enkele
bepalingen die hun nut hadden bewezen in de Wet Bab: ‘Bij het onderzoek naar
de vraag, welke regels betreffende de werkwijze van de Afdeling rechtspraak
zouden dienen te worden vastgesteld, bleek reeds aanstonds dat deze in velerlei
opzicht gelijk kunnen zijn aan die welke gelden voor de procedure voor de
Afdeling voor de geschillen van bestuur, (…).’ 119 De Raad zelf adviseerde om
voor de duidelijkheid de procedurevoorschriften in de Wet Arob op te nemen,
maar de regering besliste anders vanwege de nauwe samenhang tussen
procedurevoorschriften en de organisatorische bepalingen betreffende de
Afdeling rechtspraak. 120 Wel gaven zij gehoor aan het advies van de Raad om de
verwijzingen naar deze voorschriften niet in de slotbepalingen op te nemen. 121
De wetsontwerpen voor de Wet Arob en de herziening van de WRvSt zijn
afzonderlijk ingediend maar daarna grotendeels samen behandeld. 122

5.4.2 Totstandkoming
5.4.2.1 Het wetsontwerp
Het wetsontwerp Arob bevatte zeventien artikelen, verdeeld over vier
hoofdstukken. In het tweede hoofdstuk, getiteld ‘Beroep bij de Afdeling
rechtspraak van de Raad van State’, worden de toetsingsgronden genoemd, de
termijnen en de behandeling van het beroepschrift. Voor dat laatste wordt
verwezen naar de artikelen 68 t/m 84 van de WRvSt. 123
In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp wordt geen
fundamentele bespreking gegeven van de noodzaak van rechtsbescherming door
een onafhankelijke rechter, maar wordt verwezen naar de ontwikkelingen in het
verleden die uiteindelijk tot deze wet hebben geleid, zoals het werk van de
commissies Wiarda en De Monchy, de ervaringen met de Wet Bab, het
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Kamerstukken II 1970/71, 11279, 1-2.
Handelingen II 1973/74, 11279, 11280, p. 4542, 3, p. 10.
120
Kamerstukken II 1970/71, 11279, 3, p. 11.
121
Zie Kamerstukken II 1970/71, 11279, 3-4 (MvT en bijlage).
122
Veel bijlagen dragen beide Kamerstuknummers en de twee wetsvoorstellen kennen één
mondelinge behandeling.
123
In hoofdstuk I worden de definities, de bevoegdheid en de ontvankelijkheid geregeld, in
hoofdstuk III (art. 14 en 15) de regels voor de bezwaarschriftprocedure en in hoofdstuk IV
(art. 16 en 17) de slot- en overgangsbepalingen.
119
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sociaalverzekeringsrecht en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 124
Ook wordt verwezen naar het internationale recht: ‘In het licht van de
vooraanstaande plaats, die het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen is gaan innemen in de rechtsvorming binnen die
gemeenschappen, zou het trouwens al moeilijk vallen om thans nog op
principiële gronden tegen de administratieve rechtspraak inzake
overheidsbeschikkingen bezwaren te maken.’ 125 Een ander argument om de
beslissingsbevoegdheid aan een aparte afdeling van de Raad van State toe te
kennen en niet aan de Kroon is de vrees dat anders vermenging zou optreden
met de schorsings- en vernietigingsbevoegdheid van de Kroon. 126 De voor dit
boek relevante onderwerpen over de inrichting van de procedure bevinden zich
dus niet in het wetsontwerp Arob maar in het betreffende deel van de Wet op de
Raad van State. Bij de behandeling van het wetsontwerp is echter wel de
‘lappendeken’ aan verschillende administratiefrechtelijke voorzieningen
veelvuldig aan de orde en klinkt de roep om een uniforme regeling.

5.4.2.2 Parlementaire behandeling
In het algemeen zijn de Kamers te spreken over het feit dat Nederland nu
eindelijk een onafhankelijke algemene administratieve rechter krijgt. In het licht
van de geschiedenis was het opvallend hoe weinig aandacht bij de
stukkenwisseling en de debatten in de Kamers werd besteed aan de keuze voor
de Afdeling rechtspraak als rechter. Meer debat was er over de aard en omvang
van de toetsingsbevoegdheid. Een doelmatigheidstoets was niet aan de orde,
maar enkel een rechtmatigheidstoets vond een aantal Kamerleden te mager. Het
zou betekenen dat de burger misschien wel blij werd gemaakt met een dode
mus. De regering vindt het beeld misplaatst: ‘De waarde van een
rechtsbeschermingsregeling is niet af te meten aan het aantal gevallen waarin
beroepen gegrond worden verklaard. Het gaat om een onafhankelijke controle
op de rechtmatigheid in de bestuursvoering. Deze mogelijke controle zal (…)
niet alleen repressief, maar ongetwijfeld ook preventief in de goede richting
werken.’ 127
De overige discussies gingen o.a. over de definitie van een beschikking,
over de belanghebbendheid van een belangengroep als de Vereniging voor het
behoud van de Waddenzee, de omvang van de ‘negatieve lijst’ en dan met name
de uitsluiting van beroep van subsidiebesluiten, de benoemingseisen voor de
leden van de Afdeling rechtspraak – moesten die nu wel of geen jurist zijn – en
de uitzonderingen in de procedure ten aanzien van de Vreemdelingenwet.
124

Kamerstukken II 1970/71, 11279, 3, p. 6.
Kamerstukken II 1970/71, 11279, 3, p. 6.
126
Kamerstukken II 1970/71, 11279, 3, p. 6. In dat kader vindt ook aanpassing plaats van de
Gemw en Provw. Van de schorsings- en vernietigingsbevoegdheid kan geen gebruik worden
gemaakt als beroep aanhangig is of nog aanhangig gemaakt kan worden.
127
Kamerstukken II 1970/71, 11279, 11280, 6, p. 2. Kamerstukken II 1970/71, 11279, 11280, 8
(MvA), p. 3. Zie ook Handelingen II 1973/74, 11279, 11280, p. 4542 en 4548-9.
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De meeste gehoorde kritische opmerking over de nieuwe rechtsgang was dat
hiermee weer iets nieuws werd toegevoegd aan de ‘lappendeken’ van de
administratiefrechtelijke rechtsbescherming. Gewezen werd op de
onoverzichtelijkheid van het systeem. 128 Zeer algemeen was het verzoek aan de
regering om hier wat aan te doen. De regering erkende dat gestreefd moest
worden naar meer eenheid, maar reageerde ook terughoudend met een
verwijzing naar het verband tussen de speciale rechtsgangen en de aard van de
onderwerpen waarop zij betrekking hadden en de bewezen waarde van het
gedifferentieerde systeem. 129 De concentratie bij één rechter verdiende volgens
de regering geen aanbeveling. In ieder geval waren voor de uniformering van
het bestuursprocesrecht een grondige voorbereiding en studie vereist. In de
Kamerdebatten stuurden de leden nog aan op een verplichte
rechtsmiddelenclausule bij iedere beschikking, maar de regering vond adequate
voorlichting voldoende. 130
Verder werd aandacht gevraagd voor de duur van de procedure. Enige
verbetering werd verwacht omdat het beroep rechtstreeks bij de Afdeling
aanhangig werd gemaakt, maar ter bespoediging van de procedure werd o.a.
verzocht om het opnemen van termijnen in de nieuwe wet. 131
Een verklaring voor het feit dat er, afgezien van de kwestie van de
geheimhouding 132 en de duur van de procedure, weinig debat was over de
procedure bij de rechter, was wellicht dat daarover op dat moment tevredenheid
heerste en dat de aandacht vooral uitging naar het probleem van het gebrek aan
eenheid. Boukema vroeg zich in het Eerste Kamerdebat af of er nog leemten
bestonden in het systeem van rechtsbescherming. Hij vermoedde van wel, maar
‘toch vermoed ik dat de aandacht in de toekomst niet zozeer zal zijn gericht op
het opsporen en opvullen van leemten in de rechtsbescherming. Eerder zal men
zich moeten concentreren op de vraag of het bestaande systeem van
administratieve rechtspraak en beroep niet zou moeten worden
gereorganiseerd’. 133

5.4.3 Wijzigingen in de Wet op de Raad van State
In het ontwerp voor de wijziging van de Wet op de Raad van State, behorende
bij het wetsontwerp Arob, wordt een nieuwe afdeling bij de Raad ingesteld, de
Afdeling rechtspraak. Daartoe wordt in de wet een nieuw hoofdstuk toegevoegd.
Hierin wordt de samenstelling, bevoegdheid en wijze van werken van de nieuwe
afdeling geregeld. In de tweede titel bevindt zich de regeling voor de Arobprocedure. In de Tweede Kamer was de discussie over het procesrecht beperkt.
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Bijv. Kamerstukken II 1970/71, 11279, 11280, 6, p. 2.
Kamerstukken II 1970/71, 11279, 11280, 8, p. 3.
130
Handelingen II 1973/74, 11279, 11280, p. 4554.
131
Handelingen II 1973/74, 11279, 11280, o.a. p. 4559.
132
Zie hieronder par. 5.4.3.2.
133
Handelingen I 1974/75, 11279, 11280, p. 768.
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5.4.3.1 Algemeen
De procedure bij de Afdeling rechtspraak is in grote lijnen hetzelfde als bij de
Afdeling geschillen, veel artikelen zijn van overeenkomstige toepassing, een
aantal elementen zijn toegevoegd.

5.4.3.2 Feitenvaststelling
Na indiening van het beroep wint de voorzitter de nodig ambtsberichten in. 134
Hij hoeft hiervan, in tegenstelling tot bij het Kroonberoep, geen mededeling te
doen aan de betreffende minister. Het overheidsorgaan waaraan een
ambtsbericht is gevraagd zendt dit toe onder bijvoeging van de zich onder hem
bevindende op de zaak betrekking hebbende stukken. Voor het overige beschikt
de voorzitter niet over bevoegdheden om verder zelf vooronderzoek te doen. 135
Het artikel over de geheimhouding van stukken is het enige artikel inzake
de feitenvaststelling dat discussie oproept bij de behandeling van het
wetsontwerp. Als gevolg van dit artikel kon het voorkomen dat een uitspraak
werd gedaan op grond van stukken die aan de belanghebbende burger niet
bekend waren maar wel aan de overheid als tegenpartij. 136 In het
commissieverslag wordt hierop kritiek geuit, zij vinden deze gang van zaken
niet passen bij rechtspraak:137
‘Voor de gewone rechtspraak is geheimzinnigheid uit den boze. Beide
partijen dienen de feiten te kennen, die voor het rechtsprekend orgaan
beslissend kunnen zijn, opdat zij bij hun toelichting eveneens met alle
feiten rekening kunnen houden. Dient dezelfde gedachte ook voor deze
rechtspraak geen ingang te vinden? Het blijft voor een burger een bijna
onaanvaardbare gedachte, dat de Afdeling mogelijk hem onbekende
gegevens bezit, welke – zulks ter beoordeling van de Afdeling – mede
in de beslissing kunnen worden betrokken.’ 138
Het antwoord van de regering komt er in de kern op neer dat in een
administratieve procedure het overheidsorgaan, in tegenstelling tot bij een
134

Kamerstukken II 1970/71, 11280, 2, art. 70 lid 1.
Helemaal in die oude traditie van het Kroonberoep omvat het vooronderzoek slechts één
artikel, art. 70.
136
Art. 70 lid 3: ‘Ambtsberichten, ten aanzien waarvan het overheidsorgaan dat deze overlegt
van oordeel is, dat de geheimhouding om gewichtige redenen gewenst is, worden aan de
voorzitter van de Afdeling toegezonden onder mededeling van de tegen kennisneming daarna
door anderen bestaande bezwaren. De voorzitter beslist, of en in hoeverre deze stukken ter
secretarie zullen worden nedergelegd en ter inzage of in afschrift verstrekt zullen worden, of
op andere wijze middellijk of onmiddellijk kenbaar zullen worden gemaakt. De Afdeling
bepaalt, in hoeverre zij met de stukken, ten aanzien waarvan art. 36 niet is toegepast, bij haar
beslissing rekening zal houden.’
137
Gelijkluidende kritiek ook in het Advies van de RvSt, Kamerstukken II 1970/71, 11279,
11280, 8, Bijlage V, p. 44.
138
Kamerstukken II 1970/71, 11279, 11280, 6, p. 5.
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civiele procedure, in principe verplicht is alle op de zaak betrekking hebbende
stukken over te leggen. Het kan echter zijn dat de aan de overheid opgedragen
zorg voor het algemeen belang vergt dat bepaalde stukken niet ter kennis mogen
komen van de procederende burger.
De behandeling ter zitting wordt uitgebreid geregeld. 139 De voorzitter kan
belanghebbenden oproepen om persoonlijk ter zitting te verschijnen voor het
geven van inlichtingen. Ook kunnen getuigen en deskundigen worden
opgeroepen, ambtshalve of op verzoek van belanghebbenden of hun
gemachtigden. Procesvertegenwoordiging is niet verplicht.
Indien in de raadkamer blijkt dat de zaak onvoldoende duidelijk is, kan nog
onderzoek ter plaatse worden verricht en inlichtingen ter plaatse worden
ingewonnen. Ook kunnen nadere ambtsberichten worden ingewonnen. Alle
nieuw verkregen informatie moet ter inzage worden gelegd. Eventueel kan een
nieuwe openbare behandeling volgen. 140

5.4.3.3 Zelf in de zaak voorzien
In tegenstelling tot de Afdeling geschillen krijgt de Afdeling rechtspraak niet de
bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien. De regering beroept zich ter
motivering van deze beslissing op het rapport van de commissie-Wiarda, waarin
is gesteld dat deze bevoegdheid bij toekenning niet aan een hoger beroepsorgaan
maar aan een rechterlijke instantie, ‘slechts aanvaardbaar [zou] zijn in het niet
altijd even gemakkelijke vast te stellen geval waarin na de vernietiging rechtens
slechts op één wijze nader in de zaak kan worden voorzien’. 141 Wel kan de
Afdeling Rechtspraak de rechtsgevolgen van een vernietigd besluit geheel of
gedeeltelijk in stand laten en kan schadevergoeding worden toegekend. 142
Verder wordt er een voorziening gegeven bij het niet gevolg geven aan een
uitspraak. 143

5.4.3.4 Kamerbehandeling
De procedure bij de Afdeling rechtspraak komt in de parlementaire discussie
nauwelijks aan de orde, ook niet het feit dat de rechter niet de bevoegdheid
kreeg om zelf in de zaak te voorzien. Een onderwerp dat in het debat wel een
substantiële rol speelde, was de kwestie van geheimhouding van stukken voor
belanghebbenden.
Diverse Kamerleden maakten bezwaar tegen de bepaling, die tot gevolg
kon hebben dat de rechter tegen de wil van de procederende burger uitspraak
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In art. 71 worden art. 38 t/m 50 van toepassing verklaard.
Kamerstukken II 1970/71, 11280, 2, art. 71 lid 2 jo. art. 51-55.
141
Wiarda e.a. 1968/Commissie verhoogde rechtsbescherming, p. 17.
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Kamerstukken II 1970/71, 11280, 2, art. 73 lid 2.
143
Kamerstukken II 1970/71, 11280, 2, art. 76 en 77.
140

205

Hoofdstuk 5 Het Kroonberoep, de Wet Bab, de Wet Arob en de TwK

zou doen op grond van stukken die niet kenbaar waren voor deze burger. 144 De
regering stelde dat de bepaling noodzakelijk was ten behoeve van het algemeen
belang en dat de procedure meer waarborgen bevatte dan de procedure voor de
Afdeling geschillen omdat niet de minister maar de rechter besliste welke
stukken geheim gehouden moesten worden. Naar aanleiding van de
Kamervragen wees de minister op de ongelijkheid tussen burger en overheid wat
deze kwestie betreft:
‘Ik wil erop wijzen, dat de positie van de overheid en die van de burger
in de beroepsprocedure niet gelijk zijn. De burger kan namelijk aan de
beroepsinstantie die stukken voorleggen, die hem conveniëren, en de
stukken achterhouden die hem niet passen. De overheid moet alles
overleggen wat op de zaak betrekking heeft en kan daarin niet
selecteren. Dat kan de justitiabele wel. In zoverre is de positie ten
processe van de beide gedingvoerenden wezenlijk verschillend van die
in een civiele procedure. Dat noopt tot een zekere voorzichtigheid ten
aanzien van documenten, die zonder aanmerkelijke belangen van
anderen te schaden, niet zonder meer ter kennis van derden mogen
komen.’ 145
Uiteindelijk komt er een compromis waarin wordt bepaald dat van de inhoud
van de geheime stukken alleen kennis mag worden genomen door de Afdeling
wanneer de wederpartij te kennen heeft gegeven daartegen geen bezwaar te
hebben.
In de behandeling van beide wetsontwerpen is verder één kleine verwijzing naar
de speciale aard van het bestuursrecht. In het debat in de Eerste Kamer gaat
Boukema in op de vraag of het bestuursprocesrecht en het civiele procesrecht
geïntegreerd moeten worden. Dit heeft volgens hem voor- en nadelen. En:
‘Bovendien kan niet voorbij gegaan worden aan het feit, dat de positie van de
partijen in het administratieve proces anders is dan in het civiele proces.’ 146
Voor het overige kan worden opgemerkt dat niet meer, zoals in de debatten
naar aanleiding van vroegere wetsontwerpen, het algemeen belang of de
handhaving van het objectieve recht het uitgangspunt is in de discussie, maar de
rechtsbescherming van de individuele burger. 147 In alle opzichten staat de
rechtsbescherming van de burger centraal in het gehele debat. In het verslag van
de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Justitie wordt de tijdgeest
mooi omschreven:
144

Bijv. Kamerstukken II 1970/71, 11279, 11280, 6, p. 5, Handelingen II 1973/74, 11279,
11280, p. 4560, p. 4579 e.v.
145
Handelingen II 1973/74, 11279, 11280, p. 4579.
146
Handelingen I 1974/75, 11279, 11280, p. 769.
147
NB In de parlementaire geschiedenis van de Beroepswet van 1955 kwam het woord
‘rechtsbescherming’ niet een keer voor. Verwijzing naar handhaving van het publiekrecht
overigens ook maar een keer.
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‘De leden van de fractie van de PvdA waren enerzijds van mening, dat
in de huidige gecompliceerde samenleving de administratie over
uitgebreide bevoegdheden moet beschikken, ten einde het welzijn van
allen te bevorderen, doch anderzijds dat daardoor de ontplooiing van het
individu door onrechtmatig en/of onbehoorlijk bestuur niet in
verdrukking mag komen.’ 148
Wel stelt Geurtsen in het debat in de Tweede Kamer, dat waar het om draait is
‘de vraag wat nu prioriteit moet hebben: de beleidsruimte van de overheid of de
rechtsbescherming van het individu’. Hij krijgt hierop geen direct antwoord van
de minister. In het debat in de Eerste Kamer wijst Polak op de keerzijde van de
individuele rechtsbescherming:
‘Wij breiden volkomen terecht de rechtsmiddelen tegen de overheid uit.
(…)Wat kan er echter gebeuren als de overheid ten onrechte te slap, te
goedig is jegens de burger. (…) In een moderne verzorgingsstaat (…)
kan de overheid evenzeer falen en zondigen door stilzitten als door te
grote goedigheid of te grote toegevendheid. Ook dit laatste is
onbetamelijk, leidt tot rechtsongelijkheid, tot verzwakking van de
bestuursmoraal, tot groot nadeel voor de openbare financiën en tot
verzwakking van het overheidsgezag. Zien de Ministers dit gevaar ook
en zouden zij kunnen aangeven, hoe het zou kunnen worden voorkomen
en bestreden?’149
De ministers geven hierop geen antwoord. Uiteindelijk wordt, na de mondelinge
behandeling, artikel 70 zo gewijzigd dat de voorzitter bepaalt of stukken geheim
gehouden mogen worden voor de wederpartij. Indien dat het geval is, mag door
de Afdeling alleen kennis genomen worden van de stukken indien de
wederpartij daartegen geen bezwaar heeft. 150 Verwezen wordt naar vergelijkbare
regelingen in de Ambtenarenwet, Beroepswet en Wet Arbo. 151

5.4.4 Toepassing van de Wet Arob 152
5.4.4.1 Inleiding
Aanvankelijk heerste er tevredenheid over het functioneren van de Wet Arob. In
een eerste evaluatie van de wet in het rapport ‘Kroonberoep en Arob-beroep’
wordt o.a. geconcludeerd dat de rechtmatigheidstoets van de Arob-rechter extra
rechtsbescherming biedt ten opzichte van de volle toets van het Kroonberoep
148

Kamerstukken I 1974/75, 11279, 11280, 59, p. 1.
Handelingen I 1974/75, 11279, 11280, p. 767.
150
Kamerstukken II 1970/71, 11280, 20.
151
Kamerstukken II 1970/71, 11279, 11280, 8, p. 13. Zie ook De Waard 1987, p. 297-298.
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Stb. 1975, 232, tekstplaatsing Stb. 1976, 232.
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doordat ook gebreken in de totstandkoming en motivering van een besluit tot
vernietiging ervan kunnen leiden. Deze conclusie is gekoppeld aan de
constatering dat bestuursorganen trouw uitvoering geven aan de opdracht die de
rechter meegeeft bij vernietiging van de uitspraak en dat het vervangende besluit
meestal in het voordeel van de burger uitvalt. 153 Enkele jaren later vormt juist
deze formele toetsing een van de belangrijkste punten van kritiek op het Arobberoep, in combinatie met de gevolgen van de enorme overbelasting van de
Afdeling rechtspraak. 154
In deze paragraaf wordt de toepassing van Wet Arob beschreven voor wat
betreft de feitenvaststelling, de ambtshalve toetsing en het zelf in de zaak
voorzien en wordt gekeken naar wat men zag als de functie van deze procedure,
de rol van de rechter daarin en het belang van de proceseconomie. Daarbij ligt
de nadruk op de aspecten die later bij de totstandkoming van de Awb een rol
spelen.

5.4.4.2 Feitenvaststelling
Het vooronderzoek had tot doel de zaak zo volledig mogelijk te instrueren. 155 In
praktijk betekende dit in de meeste gevallen de bestudering van de ingezonden
stukken en het opvragen van de dossiers bij het verwerende bestuursorgaan. Er
werd slechts in beperkte mate ambtshalve onderzoek verricht. 156 Nadere
informatie werd ingewonnen tijdens het onderzoek ter zitting. 157 Naar de zitting
konden getuigen en deskundigen worden meegebracht, maar dat gebeurde
slechts in een minderheid van de zaken. 158 Voor wat betreft het vooronderzoek
verschilde de terughoudende opstelling van de Afdeling rechtspraak van de
actieve houding van de rechters bij de raden van beroep. 159 Bij het onderzoek ter
zitting was de opstelling van beide rechters actief:
‘Wat betreft het onderzoek ter zitting, was er veel minder verschil. Ook
bij de Afdeling rechtspraak trad de rechter actief op, dat wil zeggen dat
door een actieve vraagstelling aan partijen en derden de rechter zoveel
mogelijk de materiële waarheid boven tafel trachtte de krijgen. Het
enige verschil in de praktijk tussen de Afdeling rechtspraak en de raden
van beroep waar het de zitting betrof, was waarschijnlijk gelegen in het
153

Van Buuren, Bolt & Scheltema 1981, p. 101-102, p. 302. Zie voor het passeren van formele
gebreken door de Kroon Gaastra, Michiels & Van Buuren 1990, p. 52 en p. 56.
154
Polak 1978, p. 90; zie o.a. De Gaay Fortman e.a. 1981/Staatscommissie herziening
rechterlijke organisatie, o.a. p. 3; Tak 1992, p. 68; Ten Berge & Widdershoven 1993, p. 45
e.v.; Schreuder-Vlasblom 1996, p. 16.
155
Dorhout 1978, p. 29.
156
Van Buuren, Bolt & Scheltema 1981, p. 9-10; Gaastra, Michiels & Van Buuren 1990, p. 129;
Ten Berge e.a. 1996, p. 103; Borman 1987, p. 73-77.
157
Borman 1987, p. 77-80.
158
Borman 1987, p. 80.
159
Ten Berge e.a. 1996, p. 103; Dorhout 1978, p. 29.
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feit, dat bij laatstgenoemde rechters zaken vaker werden aangehouden,
terwijl de Afdeling rechtspraak, mede gelet op de grote stroom zaken,
de neiging had zaken zoveel mogelijk af te doen, desnoods met een
formele vernietiging. Deze uitgangssituatie bestond toen op 1 januari
1994 de Awb in werking trad.’ 160
De formele vernietigingen van de Afdeling rechtspraak hadden mede betrekking
op gebreken in de feitenvaststelling zoals het ontbreken van gegevens en
bewijsproblemen. 161

5.4.4.3 Omvang van het geding
In de regeling van de procedure voor het Arob-beroep was niets bepaald over de
omvang van de toetsing door de rechter. Vanuit de traditie van het Kroonberoep
lag het voor de hand dat de rechter de bevoegdheid had om binnen de grenzen
van het object van geschil, zelf de omvang van het geding te bepalen. 162 In de
beschikbare literatuur wordt een wat ambivalent beeld gegeven van de praktijk
bij de Afdeling rechtspraak. Enerzijds wordt benadrukt dat de Afdeling de
bevoegdheid heeft om ambtshalve buiten de omvang van het door partijen
bepaalde geschil te treden, anderzijds blijkt in de praktijk alleen ambtshalve
ultra petita de ontvankelijkheid van het besluit in de voorprocedure te worden
getoetst. 163 Dus enerzijds:
‘De actieve, niet-lijdelijke rol van zowel de Kroon als de Afdeling
Rechtspraak brengt voor beide met zich mee dat ook ambtshalve de
bestreden beschikking wordt onderzocht en ook op niet door de
appellant aangevoerde gronden kan worden vernietigd. Er is dan sprake
van een ambtshalve aanvullen van de gronden van het beroep. Het gaat
om argumenten welke de appellant, zo hij ze had onderkend, ook
aangevoerd zou hebben. Niet is gebleken dat er op dit punt van enig
verschil tussen de Afdeling Rechtspraak en de Kroon sprake zou
zijn.’ 164
En anderzijds:
‘Bij de Afdeling Rechtspraak komt een beoordeling ultra petita slechts
op één zeer specifiek punt voor. Ambtshalve houdt de Afdeling
Rechtspraak er toezicht op dat de processuele bepalingen van de Wet
Arob of een andere van toepassing zijnde beroepsregeling, ook in de
voorfase goed worden toegepast. Zo wordt veelvuldig ambtshalve
160

Ten Berge e.a. 1996, p. 104.
Ten Berge e.a. 1996, p. 103; Ten Berge & Tak 1983 (deel I), p. 284.
162
Zie o.a. De Waard 1987, p. 272.
163
Zie ook Ten Berge & Tak 1983 (deel I), p. 270 en p. 274.
164
Van Buuren, Bolt & Scheltema 1981, p. 39.
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vernietigd (wegens strijd met de wet) indien een bezwaarschrift ten
onrechte ten gronde is behandeld in plaats van het niet-ontvankelijk te
verklaren. De Afdeling voorkomt echter dat zo’n ultra petitabeoordeling tot een reformatio in peius voert door in zo’n geval dan de
gevolgen van de bestreden beslissing in stand te laten. Afgezien van
deze bewaking van procesrechtelijke voorschriften komt een ultra petita
beoordeling bij de Afdeling Rechtspraak niet voor. Gevallen van
reformatio in peius zijn evenmin bekend.’ 165
Uit onderzoek bleek ook dat de meeste ultra petita-overwegingen voor partijen
maar beperkte betekenis hadden. ‘Ambtshalve gegeven overwegingen hebben
niet zelden de strekking de puntjes op de “i” te zetten.’ 166

5.4.4.4 Zelf in de zaak voorzien
Bij de totstandkoming van de Wet Arob kreeg de rechter niet de bevoegdheid
om zelf in de zaak te voorzien. Aanvankelijk stond deze beslissing van de
wetgever niet ter discussie. Blijkbaar vond men het fenomeen van een algemene
onafhankelijke rechter die zijn eigen beslissing in de plaats van die van het
bestuur zou stellen een brug te ver. 167 In de eerste jaren na de invoering van de
wet leek de afwezigheid van de bevoegdheid ook geen problemen op te leveren,
mogelijk doordat bestuursorganen na vernietiging van het door hen genomen
besluit, trouw uitvoering gaven aan de uitspraak van de rechter en daarbij
meestal ook aan de belangen van appellant tegemoetkwamen. 168
Na enkele jaren blijkt er van de kant van de rechter toch behoefte te zijn om
invloed uit te oefenen op de gang van zaken na vernietiging van het besluit en
blijkt hij de uitspraakbevoegdheden waarover hij wel beschikt, zo ver als
mogelijk op te rekken. 169 In loop van de jaren tachtig wordt, vanwege het grote
aantal vernietigingen op formele gronden door de Arob-rechter, de roep om
effectieve afdoening van geschillen steeds luider. Het zelf in de zaak voorzien is
daartoe een middel. 170 De bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien wordt
zonder veel tegenstand opgenomen in de Tijdelijke wet Kroongeschillen en
vanaf 1 juli 1992 is zelf voorzien door de Arob-rechter mogelijk. 171

165

Van Buuren, Bolt & Scheltema 1981, p. 40. Zie ook Ten Berge & Tak 1983 (deel I), p. 276.
Volgens Scheltema en Lubberdink valt deze vorm van ambtshalve toetsing niet onder ultra
petita gaan: Van Buuren e.a., Administratieve rechtsgangen, 6.4.1.
166
Van Buuren, Bolt & Scheltema 1981, p. 41.
167
Widdershoven e.a. 1991, p. 213.
168
Van Buuren, Bolt & Scheltema 1981, par. 3.3. en p. 298-299; De Waard 1987, p. 272.
169
Borman 1987, p. 87-88.
170
Widdershoven e.a. 1991, p. 213-216; Schueler 1994, o.a. p. 10; Ten Berge & Tak 1983 (deel
I), p. 111.
171
Algemene wet bestuursrecht, Stb. 1992, 315 (Kamerstukken II 1989/90, 21659, 1-2. Nieuw
derde lid aan art. 99).
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5.4.4.5 Functie van het Arob-beroep
Ten tijde van de totstandkoming van de Wet Arob begonnen de discussies over
de functie van de administratieve rechtspraak pas net op gang te komen. Het
Arob-beroep werd gezien als een rechtsgang waarin niet de vaststelling van
subjectieve rechten, maar de objectieve toetsing aan het recht centraal stond.
‘Ook het algemene karakter van de Arob-beroepsmogelijkheden heeft, zo blijkt
uit de wetsgeschiedenis, bijgedragen aan de terughoudendheid van de wetgever.
Niet te voorzien was immers, voor welke bijzondere situaties op speciale
terreinen van bestuur de Afdeling rechtspraak zou komen te staan.’ 172 De
discussie over de functie van het Arob-beroep wordt gevoerd in het kader van de
meer algemene discussie over de functie van het administratieve procesrecht.
Zie daarover verder paragraaf 5.6.5.

5.4.4.6 Rol van de rechter
De Arob-rechter werd gezien als een niet-lijdelijke rechter, met name vanwege
zijn vrijheid ten aanzien van de feiten en zijn actieve opstelling ter zitting. 173
Borman zet in zijn studiepocket ‘Procesrecht in Arobzaken’ het procesrecht van
het Arob-beroep geheel in de traditie van het administratief beroep en het
‘klassieke bestuursprocesrecht’ waarin de actieve rechter een centrale rol
vervult. Hier volgt een uitgebreid citaat omdat dit zo duidelijk de continuïteit in
de ontwikkeling van het administratieve procesrecht weergeeft:
‘De Afdeling rechtspraak is dus, per saldo, één van de administratieve
rechters, functionerend binnen het complex der administratiefrechtelijke
voorzieningen. Het voor haar geldende procesrecht, (…), is dan ook van
het type dat eveneens wordt aangetroffen in de Beroepswet, de
Ambtenarenwet 1929, de Wet administratieve rechtspraak
bedrijfsorganisatie en het in 1986 ingediende voorstel voor een
Tijdelijke wet Kroongeschillen. Op de aanhangigmaking volgen een
schriftelijk vooronderzoek en een terinzagelegging van de daarbij
verkregen stukken, een verplichte openbare zitting, een behandeling in
raadkamer, en de uitspraak.
Een gemakkelijke toegankelijkheid van de Arob-procedures wordt
bevorderd door het ontbreken van een verplichting tot
procesvertegenwoordiging, een sterke beperking van de vormvereisten
voor de aanhangigmaking, een verplichte bedrijvigheid van de zijde van
de rechter tot het doen verbeteren van toch begane vormverzuimen, en
de afwezigheid van de kans op veroordeling in de proceskosten die het
als wederpartij fungerende administratief orgaan heeft moeten maken.
Het streven, in de administratiefrechtelijke procedure de materiële
waarheid te achterhalen, weerspiegelt zich in de aandacht voor het
172
173

Borman 1987, p. 86. Borman verwijst hier naar Hirsch Ballin 1986a, p. 176.
Dorhout 1978, p. 29; Polak 1978, p. 88.
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oproepen van onbekende belanghebbenden, het aanwijzen van een lid
van de Afdeling rechtspraak tot rapporteur in de zaak, een strenge
verplichting voor het administratief orgaan tot het inzenden van
stukken, het opwerpen van grote wettelijke belemmeringen tegen het
geheim blijven van bepaalde gedeelten van het dossier, en het ontbreken
van enige wettelijke bewijsregeling.’ 174
Samengevat: Het Arob-procesrecht was eenvoudig en daarom goedkoop, met
een actieve rechter die streefde naar de materiële waarheid. Het feit dat de
rechter in praktijk niet zo actief was (zie hiervoor par. 5.4.4.2) deed blijkbaar
niet af aan dit algemene idee.

5.4.4.7 Proceseconomie
Kort na de invoering van de Wet Arob bestaat nog de hoop dat het tijdsbeslag
van deze procedure korter zal zijn dan dat van het Kroonberoep, omdat de
rechter een meer leidende rol zal kunnen spelen dan een adviserende instantie 175
Het aantal beroepen blijkt echter snel toe te nemen tot een verdriedubbeling in
een periode van vier jaar. 176 In 1981 stellen Van Buuren e.a. nog: ‘De tijd welke
gemoeid is met het afhandelen van een beroepszaak is een factor waaraan bij de
keuze voor een beroepsinstantie wellicht niet op de eerste plaats betekenis wordt
gehecht, doch welke voor de praktische waarde van de rechtsbescherming wel
van betekenis kan zijn.’ 177 Achteraf was dit een understatement; in de rest van
het bestaan van het Arob-beroep was, naast het probleem van de formele
vernietigingen, de overbelasting van de Afdeling Rechtspraak het belangrijkste
thema ten aanzien van deze beroepsgang. 178
Was het Arob-beroep eenvoudig en goedkoop? De procedure volgens de
Wet Arob, die gedeeltelijk overeenkwam met die van het Kroonberoep, verliep
volgens het bekende stramien van de administratieve rechtsgang. Er waren
weinig regels, weinig formele verplichtingen, procesvertegenwoordiging was
niet vereist. Polak stelt wel dat het inschakelen van deskundige hulp voor het
instellen van beroep wellicht vaak is aan te bevelen omdat veel appellanten met
de verkeerde verwachtingen de administratieve rechter adiëren. 179
Voor het voeren van een Arob-procedure diende griffiegeld te worden
betaald. De manier waarop dat moest gebeuren, de niet-ontvankelijkverklaring
174

Borman 1987, p. 19-20. Ter ondersteuning van de vrijbewijsleer verwijst Borman naar de
uitspraak van de Afdeling van 23 sept 1983, AB 1984/467, m.nt. JHvdV, DG 6767, 8, m.nt
JMK.
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Van Buuren, Bolt & Scheltema 1981, p. 316-317.
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Interim-rapport van de Subcommissie Arob van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke
Organisatie, Bijlage II, p. 4.
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Van Buuren, Bolt & Scheltema 1981, p. 45.
178
Zie o.a. De Gaay Fortman e.a. 1981/Staatscommissie herziening rechterlijke organisatie, p. 3.
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Polak 1978, p. 89. Voor een vermakelijke beschrijving van de Arob-procedure vanuit het
gezichtspunt van een civiele advocaat: zie Dommering 1979.
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wanneer dit niet op tijd gebeurde en de snel oplopende hoogte van het
griffiegeld, werden in strijd geacht met de rechtsbeschermingsgedachte. 180

5.4.5 Samenvatting en bevindingen
Met de Wet Arob wordt in Nederland eindelijk voorzien in een algemene
administratieve rechter. Tijdens de totstandkoming van de wet is er weinig
aandacht voor de inrichting van de procedure. Men maakt gebruik van een
aangepaste versie van de procedure van het Kroonberoep. De procedure voor de
onafhankelijke rechter is in principe dus hetzelfde als de procedure voor
administratief beroep. Tijdens de totstandkoming van de Wet Arob is dit
blijkbaar zo vanzelfsprekend dat hier geen discussie over was. Enerzijds is dat
niet verwonderlijk. Het advies van de Afdeling voor de geschillen van bestuur
had binnen het Kroonberoep zo’n zelfstandige functie dat de stap naar een
afdeling van de Raad van State die als onafhankelijke rechter opereerde erg
klein leek. Ook stond tijdens de invoering van de Wet Arob invoering van
algemene bestuursrechtspraak centraal en was de procedure van secundair
belang. Het benadrukken van de continuïteit op dat vlak maakte de komst van de
onafhankelijke rechter waarschijnlijk gemakkelijker. Alleen de bevoegdheid om
zelf in de zaak te voorzien, toch een bekende figuur in het bestuursprocesrecht,
wordt aanvankelijk niet aan de Arob-rechter toevertrouwd.
In de parlementaire discussie wordt wel aangedrongen op uniformering van
de lappendeken die het bestuursprocesrecht is geworden, maar dat wordt van de
kant van de regering afgewezen onder andere met verwijzing naar de bijzondere
aard van de verschillende onderwerpen van het materiële bestuursrecht.

5.5 De Tijdelijke wet Kroongeschillen
5.5.1 Inleiding
In het Benthem-arrest bepaalde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
dat het Nederlandse Kroonberoep in strijd was met artikel 6 EVRM. 181 Het Hof
oordeelde dat de procedure voor de Afdeling voor de geschillen van bestuur niet
kon worden beschouwd als een onafhankelijke en onpartijdige rechter omdat het
slechts een adviserende instantie was die beslissingsmacht ontbeerde. Naar
aanleiding van dit arrest werd onder andere voorgesteld om tegen de uitspraken
van de Kroon beroep mogelijk te maken bij de civiele rechter. Deze oplossing
werd echter te belastend gevonden voor appellanten en bovendien in strijd met
de taakverdeling tussen administratie en bestuur. 182 Een ander voorstel was om
de beoordeling van de Kroongeschillen op te dragen aan de Afdeling
rechtspraak van de Raad van State, maar in verband met de werklast van de
180

Bijdragen van J.A.E. van der Does en F.H.A.M. Thunnissen in: Tien jaar wet Arob: Hoe
verder?, 1987, p. 87-88 en 91-93.
181
EHRM 23 oktober 1985, nr. 1/1984/73/111.
182
Kamerstukken II 1985/86, 19497, 3, p. 10. Zie al eerder: Hirsch Ballin 1983, p. 48.
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Afdeling rechtspraak zou dit alleen mogelijk zijn indien het plan om Arobrechtspraak in twee instanties in te voeren op korte termijn gerealiseerd zou
worden. 183 Dit was echter praktisch onuitvoerbaar, en de regering koos dan ook
voor een tijdelijke oplossing door aan de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de RvSt de beslissing van de voormalige Kroongeschillen op te
dragen. Dit werd geregeld in de Tijdelijk wet Kroongeschillen. 184
Met de invoering van de TwK werd feitelijk het Kroonberoep grotendeels
afgeschaft, waarmee een eind kwam aan de lange Nederlandse traditie van
administratief beroep in hoogste instantie. 185 De wet werd daarom ook wel
gezien als een omslagpunt in de ontwikkeling van de bestuursrechtelijke
rechtsbescherming. 186 Het ging om een tijdelijke oplossing in afwachting van de
reorganisatie van de rechterlijke macht en een meer definitieve regeling van het
administratieve recht. 187 De regering wilde met de wet een voorziening treffen
die enerzijds tijdelijk was maar waarin tegelijkertijd zo veel mogelijk de
voordelen van het Kroonberoep behouden bleven. 188 De voordelen die de
regering noemt, zijn de volledige toetsing ex nunc, het zelf in de zaak voorzien
bij vernietiging van het bestreden besluit en het advies dat de Afdeling voor de
geschillen uitbrengt, vergezeld van een ontwerpbesluit. Verder was met de
invoering van de TwK duidelijk dat de grens aan het aantal verschillende
administratieve voorzieningen was bereikt en haast moest worden gemaakt met
de totstandkoming van een definitieve voorziening. Hieronder worden de TwK
besproken en de relevante wijzigingen van de WRvSt bij die gelegenheid.
In deze paragraaf wordt eerst de inhoud van het wetsvoorstel uiteengezet
(par. 5.5.2) en worden de relevante aspecten uit de parlementaire discussie
besproken (par. 5.5.3). Omdat voor de inrichting van de procedure voornamelijk
wordt verwezen naar de Wet op de Raad van State en het meeste daarvan al in
paragraaf 5.4.3 in het kader van de Wet Arob aan de orde is geweest, zal niet
uitgebreid op de inrichting worden ingegaan. De voor dit boek relevante
aspecten van de inrichting van de procedure en overwegingen over de aard van
de procedure, zullen worden besproken in de paragraaf over de TwK in praktijk.
Vlak na de totstandkoming van de TwK is door de ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken opdracht gegeven om de werking van de wet te evalueren.
De naar aanleiding van dit onderzoek gepubliceerde rapporten geven het meest
complete inzicht in de aard en inrichting van de Twk-procedure en de toepassing
ervan (par. 5.5.4).
183
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187
Volgens art. 9 TwK had de wet een looptijd van vijf jaar.
188
Kamerstukken II 1985/86, 19497, 3, p. 6-7.

214

5.5 De Tijdelijke wet Kroongeschillen

5.5.2 Wetsvoorstel en memorie van toelichting
De AGRvS krijgt de bevoegdheid te beslissen over geschillen die in enig
wettelijk voorschrift aan de beslissing van de Kroon zijn onderworpen, met
uitzondering van geschillen betreffende besluiten van algemene strekking en
geschillen waarbij uitsluitend openbare lichamen of organen zijn betrokken. 189
De voorgelegde besluiten kunnen worden getoetst aan vier toetsingsgronden,
bekend van de Wet Arob. 190 De regering beoogde zo verschil in
toetsingsgronden tussen de administratiefrechtelijke rechtscolleges te
vermijden. 191 Een geschil wordt aanhangig gemaakt bij de Afdeling voor de
geschillen van bestuur. 192 Voor de wijze waarop dit dient te gebeuren wordt,
evenals voor de behandeling van het geschil, verwezen naar de artikelen
betreffende de procedure bij de Afdeling geschillen in de Wet op de Raad van
State. 193 Waar het gaat om de uitspraak en de afhandeling daarvan zijn de
bepalingen van de Afdeling rechtspraak van overeenkomstige toepassing. 194
Van belang is dat artikel 4 lid 1, artikel 32c WRvSt van toepassing wordt
verklaard, met uitzondering van het derde lid. Deze bepaling regelt het inwinnen
van ambtsberichten door de voorzitter van de Afdeling. Het inwinnen van
ambtsberichten was de enige bevoegdheid waarover de AGRvS beschikte om
zelfstandig feiten te verzamelen. 195 Het uitgezonderde derde lid WRvSt luidt:
‘Ook indien Onze Minister geen ambtsbericht is gevraagd, kan hij zijn
ambtsbericht en stukken bijvoegen.’ In plaats daarvan stelt artikel 4 lid 1 tweede
volzin: ‘De voorzitter van de Afdeling nodigt Onze Minister wie het aangaat, uit
schriftelijk zijn standpunt omtrent het bestreden besluit te geven, onder
bijvoeging van de stukken die hij dienstig acht, tenzij Onze Minister al een
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Kamerstukken II 1985/86, 19497, 2, art. 1 lid 2. In de parlementaire discussie roept de
uitzondering ten aanzien van besluiten van algemene strekking, waaronder ook de
bestemmingsplannen worden gerekend, veel verzet op. Ze staat centraal in de discussies.
190
Kamerstukken II 1985/86, 19497, 2, art. 2, conform art. 8 Wet Arob, zij het dat in de TwK
werd gesproken van ‘besluiten’ in plaats van ‘beschikkingen’ omdat niet was uitgesloten dat
door de Kroon geschillen zouden worden beslist waarin niet een beschikking voorwerp van
geschil was, Kamerstukken II 1985/86, 19497, 3, p. 12.
191
Kamerstukken II 1985/86, 19497, 3, p. 13.
192
Kamerstukken II 1985/86, 19497, 2, art. 3.
193
Volgens de wetsbepalingen is dus de gang van zaken bijna gelijk aan die van het
Kroonberoep, maar de praktische gang van zaken ook: Gaastra, Michiels & Van Buuren 1990,
p. 100-101.
194
In de uiteindelijke wet (na aanpassing van de Wet op de Raad van State, Stb. 1986, 668): art.
77, 98, 100 t/m 116 en 120 WRvSt. Er is kritiek op deze opzet: Hirsch Ballin 1986b, p. 250,
spreekt van een ratatouille van bepalingen.
195
Wel is er ook art. 21. Lid 1 luidt: Onze Ministers geven aan de Raad of aan zijn afdelingen de
inlichtingen, die in verband met de te behandelen zaken vereist worden. Lid 2 luidt: het
inwinnen door de Raad en zijn afdelingen van inlichtingen bij anderen dan Onze Minister, wie
de zaak aangaat, geschiedt door tussenkomst van deze. Lid 3 luidt: Door Ons, krachtens door
Ons te verlenen machtiging, door de vice-president kunnen deskundigen worden opgeroepen
ten einde in de Raad of in zijn afdelingen te dienen van voorlichting en advies. Dit artikel
werd te omslachtig gevonden.
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ambtsbericht is gevraagd.’ 196 De mogelijkheid voor de minister om een
ambtsbericht bij te voegen is dus vervangen door de verplichting voor de
voorzitter om de minister uit te nodigen tot het geven van een ambtsbericht.
Deze verplichting zal bij de mondelinge behandeling aanleiding geven tot
discussie.
De Raad van State stelt in zijn advies over het wetsvoorstel een ander
probleem aan de orde. In de memorie van toelichting wordt bij artikel 4 enkel
gesteld: ‘De Afdeling bepaalt zelf welke adviezen zij wenst in te winnen. Aan
haar wordt overgelaten te onderzoeken welke waarborgen voor de
onafhankelijkheid van de adviseurs gecreëerd zullen moeten worden en daarover
overleg met de betrokken ministers te plegen.’ 197 De Raad van State acht deze
passage onbevredigend en stelt de positie van de adviseurs aan de orde. Dezen
moeten zo snel mogelijk onafhankelijk worden gemaakt, mede omdat in een
aantal wetten, zoals de Kernenergiewet, tegen beschikkingen van de minister
zelf beroep op de Afdeling is opengesteld. Ten aanzien van deze geschillen zou
de Afdeling, gelet op het beginsel van equality of arms, wellicht geen gebruik
meer kunnen maken van de opgebouwde kennis van de adviseurs, hetgeen een
verlies zou opleveren voor de justitiabelen en afbreuk zou kunnen doen aan de
bewaking van de eenheid van beleid. 198 In de uiteindelijke MvT wordt de
oorspronkelijke tekst iets aangepast, maar de strekking blijft hetzelfde: de
rechter beoordeelt uiteindelijk welke waarde aan een advies dient te worden
gehecht, mede met het oog op de (on)afhankelijkheid van de adviserende
instantie. 199
De wet kent twee artikelen waarmee de wetgever enige voordelen van het
Kroonberoep ook voor de nieuwe rechtsgang wil behouden en de verschillen
tussen de twee rechtsgangen zo veel mogelijk wil beperken. 200 Ten eerste krijgt
de Afdeling de bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien. 201 De regering licht
toe:
‘Een van de erkende voordelen van het Kroonberoep is de bevoegdheid
van de Kroon het geschil definitief te beslissen door het geven van een
nieuw besluit, dat in de plaats treedt van het vernietigde besluit. Verdere
activiteiten van het bestuursorgaan tot het geven van een nieuw besluit
worden daarmee overbodig. Het bestuursorgaan en de belanghebbenden
bij het bestreden besluit beschikken daarmee over een onherroepelijk
besluit. Dit betekent tijdwinst en sluit verdere beroepsprocedures uit.
Men noemt dit wel het “kortsluitingseffect” van het Kroonberoep.
Omdat de Afdeling voor de geschillen van bestuur als rechter
echter naar haar aard geen mogelijkheden heeft om zelf een zuivere
196

Zie ook Widdershoven e.a. 1991, p. 31 e.v.
Kamerstukken II 1985/86, 19497, A, p. 3.
198
Kamerstukken II 1985/86, 19497, B, p. 10-11.
199
Kamerstukken II 1985/86, 19497, 3, p. 14.
200
Kamerstukken II 1985/86, 19497, 3, p. 14.
201
Kamerstukken II 1985/86, 19497, 2, art. 5 lid 1.
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beleidsbeslissing te nemen, zal de Afdeling deze bevoegdheid – waarbij
het genoemde voordeel van het Kroonberoep dus behouden blijft –
slechts in beperkte mate kunnen gebruiken. De Afdeling – aan wie het
wordt overgelaten zelf invulling te geven aan haar bevoegdheid terzake
– zal daarvan naar onze verwachting in het algemeen slechts gebruik
maken indien er geen besluit meer behoeft te worden genomen dat naar
zijn inhoud nog “discretionaire elementen” bevat.’ 202
Ten tweede wordt de Afdeling een bevoegdheid gegeven waarmee beoogd
wordt het feit dat geen doelmatigheidstoets meer kan worden verricht en dus
geen nieuwe beslissing ex nunc meer kan worden gegeven, te ondervangen. 203
Het gaat om de bevoegdheid om tegelijk met haar uitspraak aan het
overheidsorgaan advies te geven ‘met betrekking tot de wijze waarop naar haar
oordeel nader gehandeld zou moeten worden in verband met het aan het oordeel
van de Afdeling onderworpen geschil’. Met deze bevoegdheid kan de Afdeling,
in de gevallen waarin in verband met de beperking tot een
rechtmatigheidstoetsing de mogelijkheid om zelf in de zaak te voorzien
ontbreekt, toch suggesties doen omtrent de manier waarop het overheidsorgaan
in de zaak zou dienen te voorzien. De wetgever wijst in dit verband op de
expertise die de Afdeling bezit en het bevorderen van de eenheid in het beleid
van de overheidsorganen. 204

5.5.3 Parlementaire behandeling
5.5.3.1 Algemeen
Centraal in de parlementaire behandeling stond de discussie over de uitsluiting
van besluiten van algemene strekking van deze nieuwe rechtsgang, met name
voor zover de goedkeuring van bestemmingsplannen onder het oude
Kroonberoep zou blijven vallen. Ondanks protesten in zowel de Tweede als de
Eerste Kamer houdt de regering vast aan deze uitzondering. Andere punten van
discussie zijn de rol en de herkomst van de ambtsberichten, de bevoegdheid die
de Afdeling krijgt om zelf in de zaak te voorzien en de nieuwe
adviesbevoegdheid. Kritiek is er op de vorm van de wet onder andere omdat
voor de procesgang naar verschillende hoofdstukken van de Wet op de Raad van
State wordt verwezen. 205 Tegelijkertijd is men zich er sterk van bewust dat het
hier om een tijdelijke wet gaat, in afwachting van een definitieve voorziening.
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Kamerstukken II 1985/86, 19497, 3, p. 14. Deze opvatting is ruim twintig jaar later verlaten
door de ABRvS. Zie par. 7.5.5.
203
Kamerstukken II 1985/86, 19497, 2, art. 6.
204
Kamerstukken II 1985/86, 19497, 3, p. 7.
205
Kamerstukken II 1985/86, 19497, 4, p. 5.
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Het lijkt erop dat juist vanwege die tijdelijkheid deze tweeslachtige wet
uiteindelijk zonder al te veel wijzigingen is aangenomen. 206

5.5.3.2 De rol van de ambtsberichten
In het Kroonberoep namen de ambtsberichten die verschaft werden door de
departementen een belangrijke rol in bij de feitenvaststelling. Met name
wanneer het ging om procedures betreffende de ruimtelijke ordening en
milieuhygiëne, leverden de ambtsberichten de noodzakelijke technische kennis
aan de Kroon om een finaal besluit te kunnen afgeven. Dit
‘deskundigenonderzoek’ werd in het algemeen nuttig en van hoge kwaliteit
gevonden, maar met de invoering van de TwK rees de vraag of deze manier van
feitenonderzoek, met de mogelijkheid van bestuurlijke beïnvloeding, wel paste
binnen een rechtsgang voor een onafhankelijke rechter. 207 Vanuit de VVDfractie was er de vraag of het wel gepast was dat de ambtsberichten afkomstig
waren van tot het bestuur behorende instanties. 208 Zij vonden het antwoord van
de regering op het advies van de Raad van State hierover niet overtuigend. 209 De
regering blijft echter bij haar stelling dat de rechter zelf een oordeel moet
vormen over de onafhankelijkheid van de adviserende instantie en dat zij indien
nodig advies kan inwinnen bij andere instanties. 210
De tweede kwestie die aan de orde kwam, was de verplichting om de
betrokken minister uit te nodigen tot het geven van een ambtsbericht, ook
wanneer deze geen partij was. 211 Deze verplichting wordt gezien als een vorm
van bestuurlijke beïnvloeding die niet past bij de positie van de Afdeling
geschillen van bestuur als rechter. 212 Uiteindelijk wordt de zin geschrapt en
wordt artikel 32c WRvSt in zijn geheel van toepassing verklaard, waardoor geen
verplichting maar een mogelijkheid bestond om nadere ambtsberichten in te
winnen. 213
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Ook in de literatuur wordt de tijdelijkheid benadrukt: Hirsch Ballin 1986b, p. 247; Ter
Brugge e.a. 1991, p. 9; Drupsteen 1991, p. 25.
207
Ten Berge, Burkens & Van Buuren 1987, p. 18-19. Een andere manier van bestuurlijke
inbreng werd verschaft doordat op grond van art. 38 lid 3 van de WRvSt (van toepassing
verklaard in art. 4 lid 2 TwK) de minister of zijn vertegenwoordiger de bevoegdheid had om
aanwezig te zijn bij de openbare behandeling en daar ook zijn standpunt uiteen mocht zetten.
Deze bepaling riep geen vragen op tijdens de parlementaire behandeling.
208
Kamerstukken II 1985/86, 19497, 4, p. 8.
209
Kamerstukken II 1985/86, 19497, 4, p. 8.
210
Kamerstukken II 1985/86, 19497, 5, p. 13.
211
Kamerstukken II 1985/86, 19497, 2, art. 4 lid 1, tweede volzin.
212
Handelingen II 1986/87, 19497, p. 44-2475.
213
Kamerstukken II 1985/86, 19497, 15; Handelingen II 1986/87, 19497, p. 44-2470 en 2474.
Zie over de ambtsberichten ook Ten Berge, Burkens & Van Buuren 1987, p. 126-134.
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5.5.3.3 Zelf in de zaak voorzien en advisering
De mogelijkheid die het Kroonberoep bood om de eigen beslissing in de plaats
te stellen van het bestreden besluit en zo het geschil definitief te beslissen, wordt
door de meeste partijen gezien als het grote voordeel van het Kroonberoep. In de
parlementaire discussie wordt dit artikel positief ontvangen. De leden van de
VVD-fractie uitten wel hun reserves ten aanzien van de bevoegdheid. Zij stellen
dat de bevoegdheid te ruim omschreven is. ‘Daardoor ontstaat het risico dat de
Afdeling bestuurlijke beslissingen gaat wijzigen met voorbijgaan van een
democratisch gekozen orgaan als bijvoorbeeld de gemeenteraad, zonder dat deze
afdeling daartoe geëquipeerd of democratisch gelegitimeerd is.’ 214 De regering
antwoordt:
‘(…) dat het de bedoeling is dat de Afdeling voor de geschillen van
bestuur, gelet op de beperkingen voortvloeiend uit haar rechterlijke
functie, deze bevoegdheid slechts in beperkte mate kan gebruiken. De
Afdeling zal overigens zelf invulling geven aan deze bevoegdheid. Met
het oog daarop hebben wij de weinig gebruikelijke, maar naar onze
mening het meest exact de bedoeling weergevende, term gehanteerd
«desgeraden zelf in de zaak voorzien». Deze terminologie is ontleend
aan artikel 14 van de in 1976 buiten werking getreden Wet beroep
administratieve beschikkingen (Wet Bab) en drukt uit dat de rechter zelf
het oog zal hebben te houden op de in objectieve zin uit zijn
staatsrechtelijke positie voortvloeiende beperkingen.’215
De leden van de D66-fractie zijn juist zeer positief over het artikel en wensen
dat de Arob-rechter over deze bevoegdheid beschikt. 216 Men is zich bewust van
het feit dat de nieuwe Afdeling op veel beperktere schaal gebruik kan maken
van de bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien, maar er lijkt voornamelijk
sprake te zijn van vertrouwen in de AGRvS ten aanzien van het gebruik ervan.
Ten aanzien van de adviesbevoegdheid die de Afdeling op grond van artikel
6 TwK wordt gegeven ligt dit anders. Vanuit de Kamer wordt veel bezwaar
gemaakt tegen de bepaling; men vindt dat een dergelijke bepaling een vorm van
bestuurlijke beïnvloeding met zich meebrengt die niet past bij rechtspraak door
een onafhankelijke rechter. De bepaling houdt uiteindelijk stand, zij het dat het
derde lid, dat eist dat een bestuursorgaan bij het nemen van een nieuw besluit
dient aan te geven op welke wijze het advies bij het nieuwe besluit is betrokken,
of te motiveren waarom dat niet het geval is, komt te vervallen. In praktijk is
(bijna) geen gebruik gemaakt van deze bevoegdheid. 217
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Kamerstukken II 1985/86, 19497, 4, p. 7.
Kamerstukken II 1985/86, 19497, 5, p. 31.
216
Kamerstukken II 1985/86, 19497, 4, p. 7. Dat gebeurt uiteindelijk in 1992: Algemene wet
bestuursrecht, Stb. 1992, 315.
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Jurgens & Widdershoven 1991. Minder kritisch ten aanzien van de bepaling is Hirsch Ballin
1986b, p. 249.
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5.5.3.4 De omvang van de toetsing
In een schriftelijk overleg werd door de leden van D66 gevraagd naar het beleid
van de AGRvS ten aanzien van de ambtshalve toetsing. 218 De regering
antwoordt dat ze, ondanks het feit dat sinds 1982 in koninklijke besluiten geen
ambtshalve overwegingen meer inzake bestemmingsplannen worden
opgenomen, nog wel vasthoudt aan het, in het administratief recht algemeen
aanvaarde beginsel, dat de Kroon zich bij haar besluiten niet hoeft te beperken
tot een beslissing op de aangevoerde bezwaren, mits de ambtshalve toetsing
wordt toegepast met de nodige terughoudendheid. Voor wat de treft de Afdeling
voor de geschillen van bestuur antwoordt de regering dat zij dit, net als andere
administratieve rechters, in hoofdzaak in haar jurisprudentie zal moeten bepalen.
De regering verwijst daarbij naar de hoofdlijnen zoals die zijn uitgezet in het
rapport ‘Algemene bepalingen van administratief recht’. 219 Ze geeft vervolgens
deze hoofdlijnen weer, mogelijk om de AGRvS een suggestie te geven ten
aanzien van het toekomstig beleid, of om een de vraagstellers een idee te geven
over wat ze kunnen verwachten.
‘De beslissing van de beroepsinstantie zal uitsluitend mogen betreffen
de beschikking waartegen beroep is ingesteld. De beslissing zal zich
niet steeds behoeven te beperken tot het onderdeel van de beschikking
waartegen het beroep is gericht. Zij kan zich ook tot bepaalde niet
bestreden onderdelen van de beschikking uitstrekken; met name indien
de desbetreffende onderdelen van de beschikking met elkaar verweven
zijn. Ook kunnen er bij de behandeling van een onderdeel feiten naar
voren komen die tot aantasting van het gehele besluit moeten leiden.’ 220
Het lijkt te gaan om een beleid waarbinnen de rechter wel de bevoegdheid heeft
om ambtshalve te toetsen, maar waarvan met terughoudendheid, sterk rekening
houdend met de omstandigheden van het geval, gebruik wordt gemaakt.

5.5.4 Toepassing van de TwK
5.5.4.1 Inleiding
Tijdens de totstandkoming van de TwK werd van verschillende kanten kritiek
geleverd op het ‘ambivalente’ karakter van de wet, die enerzijds elementen van
administratieve rechtspraak en anderzijds elementen van administratief beroep
bevatte. 221 De TwK is al snel na haar inwerkingtreding uitgebreid
geëvalueerd. 222 De eerste evaluatie werd verricht door de vakgroep Staats- en
218

Kamerstukken II 1985/86, 19497, 12, p. 10-11.
Rapport Algemene bepalingen van het administratief recht (ABAR) 1984, p. 430 e.v.
220
Kamerstukken II 1985/86, 19497, 12, p. 11.
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Zie voor een overzicht: Drupsteen 1991, p. 20, noot 4.
222
De TwK trad op 1 juli 1988 in werking, Stb. 1987, 317.
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Bestuursrecht van de Rijksuniversiteit Utrecht, 223 de tweede door de vakgroep
Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. 224 Het
onderzoek van het rapport-Utrecht is beperkt tot de rechtspraak in
milieugeschillen, omdat juist bij die geschillen de specifieke kenmerken van het
Kroonberoep een meerwaarde hadden. Het rapport uit Groningen evalueert
uitspraken van alle Kamers van de AGRvS onder de TwK. 225 Centraal in dat
onderzoek staat de vraag in hoeverre de TwK-procedure de grondslag dient te
zijn voor een definitieve regeling van de administratiefrechtelijke
geschilbeslechting. 226
In de bespreking hieronder vormen de rapporten het uitgangspunt. Daarbij
moet worden opgemerkt dat de onderzoeken zijn uitgevoerd niet zo lang na de
inwerkingtreding van de TwK. Het kan zijn dat de werkwijze bij de Kroon toen
nog invloed had. 227 Omdat de TwK met de invoering van de Awb kwam te
vervallen is nadien echter geen systematisch onderzoek meer gedaan naar de
werking ervan. Verder moet opgemerkt worden dat de onderzoeken zeer
uitgebreid zijn en dat het niet mogelijk was om het materiaal in het bestek van
deze paragraaf helemaal recht te doen.

5.5.4.2 Feitenvaststelling met behulp van ambtsberichten
De discussie over de feitenvaststelling door de rechter concentreert zich in de
praktijk van de TwK op de betekenis en waarde van de ambtsberichten. 228 Het
gebruik van een deskundigenbericht verschilde sterk per soort geschil. In zaken
op grond van de Algemene Bijstandswet en de Dienstplichtwet werden bijna
geen ambtsberichten ingewonnen. Bij plangeschillen, milieugeschillen,
geschillen over kapvergunningen lagen de percentages op respectievelijk 95%,
74% en 100%. De mate waarin werd verzocht om een deskundigenbericht bleek
afhankelijk te zijn van de mate waarin specifieke deskundigeninformatie of
informatie over de situatie ter plaatse was vereist. Ook verminderde het bestaan
van een voorprocedure de noodzaak voor een deskundigenbericht. 229
223

Widdershoven e.a. 1991. Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het ministerie van
VROM.
224
Ter Brugge e.a. 1991. Dit onderzoek werd verricht in opdracht van de ministeries van
Binnenlandse Zaken en Justitie. Zie voor een bespreking van de rapporten Drupsteen 1991,
Konijnenbelt 1991.
225
Ter toelichting: de evaluatie bevat onderzoek naar de volgende geschillen: geschillen op
grond van de Wet Ruimtelijke Ordening (Kamers I en VII), de Dienstplichtwet (Kamer II),
Verkeer- en Waterstaatswetgeving (Kamer III), de Algemene Bijstandswet (Kamer IV),
Milieuwetgeving (Kamer V), onderwijswetgeving en de Boswet (Kamer VI), de Wet
Gewetensbezwaren Militaire Dienst (Kamer VIII), geschillen betreffende artikel 49 Wet
Ruimtelijke Ordening (Kamer IX) en de Monumentenwet en Natuurbeschermingswet (Kamer
X). De resultaten van het Utrechtse onderzoek zijn in het Groningse rapport meegenomen.
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Ter Brugge e.a. 1991, p. 11.
227
Ter Brugge e.a. 1991, p. 102, p. 107.
228
Zie voor ambtsberichten ook par. 5.2.4.2.
229
Zie voor een uitgebreide uiteenzetting, Ter Brugge e.a. 1991, hoofdstuk 5, par. 4.
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Met name in milieugeschillen en ruimtelijkeordeningsgeschillen speelden de
ambtsberichten een centrale rol. 230 Ze omvatten ten eerste zelfstandig
feitenonderzoek, dat vaak gebaseerd was op onderzoek ter plaatse en waarvoor
ook wetenschappelijk onderzoek werd verricht, indien nodig door derden. 231
Daarnaast omvatten de ambtsberichten vaak juridische en beleidsmatige
informatie. 232 De invloed van deze ambtsberichten was groot. Deze conclusie
trekken onderzoekers uit de hoge mate van conformiteit op het punt van
overwegingen en het dictum tussen het ambtsbericht en de uitspraak. Deze
bedroeg een percentage van 70 tot 85%. 233
Uit de onderzoeken komt een (zeer) positief beeld van de bij de AGRvS
bestaande praktijk van de deskundigenberichten naar voren. 234 Dat had niet
alleen te maken met de kwaliteit van berichten, maar ook met de centrale rol van
de deskundigenberichten, met name in milieugeschillen, in de procedure als
geheel. Door middel van de deskundigenberichten beschikte de AGRvS over de
feitenkennis die het mogelijk maakte om zelf in de zaak te voorzien. Ook kon
het deskundigenbericht aanleiding zijn voor appellanten om het beroep in te
trekken of om een schikking te treffen, waardoor het geschil eveneens werd
beëindigd. Door het deskundigenbericht kon de AGRvS zijn rol als een actieve
rechter en finale geschilbeslechter waarmaken. 235
Bij de rol van de deskundigenberichten wordt wel een kanttekening
geplaatst ten aanzien van het gebrek aan onafhankelijkheid van de adviseurs. 236
Echter, zo wordt opgemerkt, op het moment dat dit onderzoek niet meer direct
de beslissingen van het bestuur dient, is niet meer zo vanzelfsprekend dat de
overheid voor de kosten ervan opdraait. 237

5.5.4.3 De omvang van de toetsing
De AGRvS maakte weinig gebruik van haar bevoegdheid om ambtshalve buiten
het door partijen bepaalde onderwerp van het geschil te gaan. Op basis van een
steekproef concluderen de onderzoekers dat het belang van het ultra petita gaan
in de AGRvS-jurisprudentie marginaal is. Het komt niet vaak voor, en als het
gebeurt dan gaat het om weinig opzienbarende gevallen die voor partijen van
weinig betekenis zijn. 238 De onderzoekers wijzen in dat verband ook op het feit
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dat de AGRvS geen voorstander is van reformatio in peius en dit ook eens
openlijk had verklaard. 239 In zaken waar het ultra petita gaan belangrijke
consequenties heeft voor partijen wordt ultra petita gaan vermeden. 240
Een probleem is dat het niet altijd met zekerheid is vast te stellen of er
sprake is van een beoordeling ultra petita doordat niet altijd duidelijk is op te
maken uit het beroepschrift of vernietiging van het gehele besluit wordt
gevorderd of van een gedeelte ervan. 241 De onduidelijkheid speelt ook vaak bij
de milieukamer: wil men vernietiging van de hele vergunning of slechts
aanscherping van de voorschriften? 242 Uit de onderzoeken blijkt dat reformatio
in peius slechts enkele keren voorkomt, waarbij dit te herleiden is tot de
specifieke omstandigheden van het geval. 243
De meningen over het ultra petita lopen in de rapporten enigszins uiteen.
Voor zover sprake van een ‘helpend’ ultra petita lijkt men daar in het Utrechts
rapport positief over te zijn, in het Groninger rapport is sprake van een
pertinente afwijzing. 244 Het feit dat de reformatio in peius alleen in
uitzonderlijke gevallen voorkomt, wordt in beide onderzoeken gewaardeerd. 245

5.5.4.4 Zelf in de zaak voorzien
De bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien was een van de kenmerken van
het Kroonberoep die de wetgever had willen behouden bij de totstandkoming
van de TwK. Aangezien de toetsing van de AGRvS bij de toepassing van de
TwK beperkt was tot een rechtmatigheidstoetsing, was het na de totstandkoming
van de TwK de vraag of de AGRvS, bij het gebruik van de bevoegdheid om na
vernietiging zelf in de zaak te voorzien, de beslissingsruimte van het bestuur zou
respecteren. 246 De mogelijkheid om dit te doen achten de onderzoekers niet
alleen aanwezig als er sprake is van een gebonden beschikking, maar ook als de
beslissingsruimte van het bestuur is ingevuld door beleidsregels of als partijen
zelf instemmen met het zelf voorzien. 247 In het belang van de individuele
rechtsbescherming en de proceseconomie wordt de bevoegdheid om zelf te
voorzien ruim ingevuld.
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Uit de onderzoeken blijkt dat de AGRvS veelvuldig gebruikmaakt van de
bevoegdheid om zelf te voorzien. In 30% van de gevallen waarin een
vernietiging wordt uitgesproken voorziet de rechter zelf. 248 Het bestaan van de
uitgebreide ambtsberichten speelt daarbij een belangrijke rol. De onderzoekers
komen tot de conclusie dat de AGRvS prudent gebruik maakt van de
bevoegdheid; de beslissingsruimte van het bestuur wordt gerespecteerd en
derden worden door het genomen besluit niet overvallen. Soms is er wel sprake
van beslissingsruimte voor het bestuur, maar kan zelf worden voorzien op grond
van de ambtsberichten. Bij bepaalde soorten besluiten blijkt dat op grond van de
wettelijke bepalingen wel de bevoegdheid bestaat om zelf te voorzien, maar
blijkt dat de Afdeling dit niet doet. 249
De onderzoekers oordelen dus overwegend positief over de praktijk van het
zelf in de zaak voorzien door de AGRvS: 250
‘Naar onze opvatting zijn uit de AG-rechtspraak juist op het punt van
het zelf voorzien onverwachte en belangrijke mogelijkheden gebleken
voor een verdere ontwikkeling van de administratieve rechtspraak. Het
feit dat en rechter heeft aangetoond zonder overwegende bezwaren én in
ruime mate zelf te kunnen voorzien, kan zelfs worden beschouwd als de
belangrijkste bijdrage van de TwK aan de vernieuwing van de
administratieve rechtspraak in het algemeen.’ 251

5.5.4.5 De TwK en de functie van het procesrecht
In de discussies naar aanleiding van het wetsvoorstel TwK en de wet, was de
centrale vraag hoe het Kroonberoep getransformeerd kon worden in een beroep
op een onafhankelijke rechter, zonder dat de voordelen van het Kroonberoep
verloren gingen. Daarbij ging het met name over het probleem dat de nieuwe
onafhankelijke rechter geen beleidsbeslissing mocht nemen en daardoor het
geschil niet finaal kon beslissen. Van de tweedeling ‘handhaving van het
objectieve recht versus rechtsbescherming’ werd nog bijna niet gesproken. Dat
veranderde snel na de invoering van de TwK, wanneer er een meer algemene
discussie op gang komt over de toekomst van het bestuursprocesrecht. De TwK
werd gezien als een stap in de richting van de subjectivering van het
248
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bestuursprocesrecht. Door de aandacht voor het zelf in de zaak voorzien en het
actieve gebruik van de ambtsberichten daartoe, lag de nadruk in deze procedure,
meer dan bij de Arob-procedure, op individuele rechtsbescherming. 252

5.5.4.6 De Afdeling geschillen als actieve rechter
Bij de totstandkoming van de TwK rees de vraag hoe actief de TwK-rechter zich
zou
opstellen
binnen
de
grenzen
van
de
hem
opgelegde
rechtmatigheidstoetsing. 253 Ten tijde van de evaluatie van de TwK wordt de
AGRvS door diverse auteurs beschouwd als een actieve rechter. 254 Drupsteen
stelt dat het verschil in dit opzicht met de civiele rechter wellicht overtrokken is,
anderen stellen dat hij feítelijk niet altijd actief is, maar het principe staat in die
tijd nog overeind. 255
Dat geldt ten eerste met betrekking tot de feitenvaststelling. Het is
opvallend hoe de hele discussie hierover zich concentreert rondom de kwestie
van de ambtsberichten. Voor wat de onderzoeken betreft heeft dit ongetwijfeld
te maken met de belangrijke rol die milieugeschillen daarin spelen. De Utrechtse
onderzoekers concluderen dat de AGRvS een zeer actieve rechter is. Door de
aanwezigheid van de ambtsberichten kan de Afdeling de actieve opstelling, die
volgens de onderzoekers kenmerkend is voor de administratieve rechtspraak
waarmaken. 256 Wel merken de onderzoekers op dat ‘de belangrijke rol van het
ambtsbericht in de geschilbeslechting tekort kan doen aan de positie van de
administratieve rechter als dominus litis’. 257
Op het vlak van de ambtshalve toetsing lijkt de activiteit van de AGRvS
beperkt. 258 De Afdeling wordt daarentegen gezien als een rechter die zeer actief
is in het zelf in de zaak voorzien. Deze activiteit wordt alom gewaardeerd. Er
wordt gewezen op het feit dat de AGRvS wellicht de grenzen van de
voorwaarden van het zelf in de zaak voorzien wat oprekt, maar dit leidt
geenszins tot aanbevelingen voor beperking van deze activiteit. 259

5.5.4.7 De TwK en proceseconomie
Bij de discussie over proceseconomie gaat het met name over de consequenties
van het bestaan van de uitgebreide ambtsberichten voor partijen. De
252
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onderzoekers stellen dat de ambtsberichten een hulpmiddel zijn voor partijen,
‘die onvoldoende deskundig zijn om alle relevante feiten ten voordele van hun
standpunt aan te voeren en de financiële middelen missen om deze
deskundigheid in te huren. Met name voor de categorie “omwonenden” is deze
functie van het ambtsbericht van groot belang. Vergunninghouders en
milieugroepen zijn vaak beter in staat om grondige onderbouwing aan hun
bezwaren te geven.’ 260 De ambtsberichten worden gezien als een onontbeerlijke
vorm van kosteloze bijstand. 261 Ze zijn daarmee een hulpmiddel voor de rechter
bij het bieden van ongelijkheidscompensatie. De keerzijde is dat de procedure
bij de AGRvS nogal wat tijd in beslag nam. De onderzoekers constateren dat
beroepszaken met een duur van enige jaren geen uitzondering waren. 262

5.5.5 Samenvatting en bevindingen
In deze paragraaf is de Tijdelijke wet Kroongeschillen besproken. De TwK
kwam tot stand nadat het EHRM in het Benthem-arrest had geoordeeld dat het
Kroonberoep in strijd was met de eisen van artikel 6 EVRM aangezien het niet
kon worden beschouwd als een procedure voor een onafhankelijke rechter. De
TwK was enerzijds een noodoplossing, een wet die een kortetermijnalternatief
bood voor het Kroonberoep. Anderzijds vormde de TwK een scharnier tussen
het oude Kroonberoep en de Awb, omdat geëxperimenteerd kon worden met een
procedure die enerzijds voldeed aan de eisen van artikel 6 EVRM maar die
anderzijds door enkele voordelen van het oude Kroonberoep te behouden, een
alternatief kon bieden voor de Arob-procedure.
De TwK is een korte wet die de bevoegdheid om te beslissen over de
voormalige Kroongeschillen opdraagt aan de Afdeling Geschillen van de Raad
van State. In de parlementaire geschiedenis van de wet wordt benadrukt dat het
gaat om een tijdelijke oplossing en wordt door de minister de belofte gedaan om
de wet snel te evalueren. De twee rapporten die als gevolg van de evaluatie
verschijnen, bieden veel informatie over aard en inrichting van de TwKprocedure.
Wat betreft de feitenvaststelling draait de discussie om de rol van de
ambtsberichten en de positie van de instanties die deze ambtsberichten
verschaffen. De ambtsberichten worden verschaft door (voormalige)
departementale afdelingen, hetgeen de vraag oproept of hier wel sprake is van
onafhankelijke gegevensverschaffing. Dit speelt temeer omdat de
ambtsberichten niet alleen feitelijke informatie bevatten maar ook juridische en
beleidsmatige, en de inhoud van het ambtsbericht van grote invloed is op de
inhoud van de uitspraak. Toch bestaat er op het terrein waar het meest gebruik
wordt gemaakt van de ambtsberichten, het milieurecht, grote tevredenheid
daarover. De ambtsberichten zijn van hoge kwaliteit en dragen bij aan de finale
260
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beslechting van de geschillen. De vraag rijst op een gegeven moment wel hoe
vanzelfsprekend het is dat de overheid de kosten draagt voor dit
deskundigenonderzoek. In het algemeen kan worden gezegd dat de activiteit van
de rechter ten aanzien van de feitenverzameling buiten de ambtsberichten om,
niet zo groot is, terwijl hij ten aanzien van de feitenbeoordeling
(bewijsbeoordeling) onverminderd vrij is.
De TwK noch de WRvSt bevat een artikel ten aanzien van de omvang van
de toetsing door de rechter. In de parlementaire discussie blijkt dat de regering
ervan uitgaat dat de AGRvS zich wat betreft dit leerstuk aansluit bij de andere
administratieve rechters, dat wil zeggen dat de rechter zijn beslissing niet hoeft
te beperken tot het bestreden onderdeel van het besluit en dat zelfs ook
reformatio in peius is toegestaan, maar dat wel dient te worden getoetst binnen
de omvang van het bestreden besluit. De rechter wordt dus een mate van vrijheid
gelaten om te bepalen hoe actief hij wil zijn. In praktijk blijkt de Afdeling zich
meestal te beperken tot de door de appellant bepaalde omvang van het geding in
die zin dat hij, indien mogelijk, geen onderdelen van het bestreden besluit toetst
waartegen geen beroep was ingesteld. Soms is echter niet duidelijk wat de
appellant van de rechter verlangt. Ten aanzien van het treden buiten het door
appellanten gevorderde, staat het Utrechtse rapport niet afwijzend tegenover de
gevallen waarin dit gebeurt in het voordeel van de appellant. De reformatio in
peius komt alleen in uitzonderlijke gevallen voor.
De bevoegdheid van de TwK-rechter om zelf in de zaak te kunnen
voorzien, waarvan aanvankelijk niet zeker was of deze zou passen in het
instrumentarium van een onafhankelijke rechter, werd, mede dankzij de
ambtsberichten, succesvol toegepast. In de evaluatierapporten staat men positief
tegenover deze vorm van rechterlijke activiteit. Gesteld wordt dat dit succes
perspectieven biedt voor de verder ontwikkeling van het administratief
procesrecht.

5.6 Het bestuursprocesrecht in de literatuur
5.6.1 Inleiding
Aan het begin van de jaren vijftig van de twintigste eeuw is meer algemene
literatuur over het bestuursrecht schaars. 263 Een bron van informatie zijn de
rapporten van de commissie Algemene Bepalingen van Administratief Recht,
een commissie ingesteld door het bestuur van de VAR, met als taak een
onderzoek naar de algemene beginselen van bestuursrecht en de mogelijkheid
van codificatie daarvan. 264 In totaal verschijnen vijf rapporten, het eerste in
1953, het laatste in 1984. 265 In de eerste rapporten is de aandacht voor het
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bestuursprocesrecht beperkt maar in het laatste rapport is het hoofdstuk over de
rechtsbescherming veruit het grootste. 266 Verder is er weinig meer algemene
literatuur over het bestuursprocesrecht omdat er zoveel verschillende
administratieve rechtsgangen zijn en handboeken vaak één specifieke rechtsgang
beschrijven. 267
Een en ander verandert na de invoering van de Wet Arob. Wanneer er
eindelijk een onafhankelijke administratieve rechter is, komt de reflectie op het
procesrecht op gang. Een belangrijke aanzet was het preadvies van Van Galen
en Van Maarseveen betreffende de beginselen van administratief procesrecht. 268
In dit advies bespreken zij een tiental beginselen die volgens hen kenmerkend
zijn voor het administratief procesrecht, waaronder de actieve rechter (het
inquisitoire beginsel), de ongelijkheidscompensatie, 269 de vrijbewijsleer, de
mogelijkheid om te procederen zonder rechtsbijstand (het beginsel van
procesmondigheid), het beginsel van kosteloosheid en de mondelinge
behandeling. 270 Waar de ABAR-rapporten een overzicht geven van de feitelijke
stand van zaken, beschrijft dit preadvies de achterliggende beginselen en
uitgangspunten. Door de overbelasting van de Arob-rechter en de ontmanteling
van het Kroonberoep door het Benthem-arrest werd de noodzaak voor
veranderingen in het administratieve proces urgenter en de discussie over
kenmerken van het bestuursprocesrecht specifieker. 271 De TwK was immers,
zoals de naam al zegt, een tijdelijke wet en ook het probleem van het grote
aantal verschillende regelingen van bestuursprocesrecht vereiste een oplossing.
Niet alle aspecten van de aard en inrichting van het procesrecht die in dit
boek worden besproken speelden in de discussies over (de toekomst van) het
bestuursprocesrecht een even belangrijke rol. Twee onderwerpen stonden
centraal. Ten eerste was dat de ambtshalve bepaling door de rechter van de
omvang van het geding. Door de toename van de aandacht voor de
rechtsbeschermingsfunctie was deze bevoegdheid in een kwaad daglicht komen
te staan, met name wanneer het gebruik ervan leidde tot een reformatio in peius.
Deze bevoegdheid wordt hier besproken om duidelijkheid te geven over de
stand van zaken voordat met de invoering van artikel 8:69 lid 1 Awb deze
bevoegdheid wettelijk wordt beperkt (par. 5.6.3). De beperkingen die artikel
8:69 lid 1 Awb stelt aan de rechterlijke bevoegdheid om ambtshalve de omvang
van het geding te bepalen vloeien voort uit het primair stellen van de
rechtsbeschermingsfunctie. Aangezien met de invoering van de Awb de
266

Vanaf het derde rapport wordt bijvoorbeeld pas aandacht besteed aan de behandeling van het
beroep.
267
Van Galen & Van Maarseveen 1978, p. 8-9; Van Poelje, Cerutti & Donner 1962, p. 350.
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228

5.6 Het bestuursprocesrecht in de literatuur

wetgever expliciet een keuze maakt voor het primaat van de
rechtsbeschermingsfunctie ten opzichte van de handhavingsfunctie, en deze
keuze wordt gezien als een belangrijke oorzaak van de verandering van het
bestuursprocesrecht sinds de invoering van de Awb, zal dit het tweede
onderwerp zijn dat hier uitgebreider wordt besproken (par. 5.6.5). De bespreking
van de overige onderwerpen is beperkt, mede omdat die veelal heeft
plaatsgevonden in het kader van bespreking van eerder behandelde wetten.

5.6.2 Feitenvaststelling
In de literatuur wordt ten aanzien van de feitenvaststelling steeds uitgegaan van
het klassieke uitgangspunt: de administratieve rechter is niet-lijdelijk ten aanzien
van de feiten. Hij heeft de bevoegdheid om ambtshalve feitenonderzoek te
verrichten met het oog op het vinden van de materiële waarheid. Regels van
bewijsrecht zijn daarom niet nodig. 272 Men is zich ervan bewust dat de
bestaande regelingen van procesrecht ieder een eigen invulling geven aan deze
uitgangspunten en daarnaast zorgen de realiteit (overbelasting) en het verschil in
cultuur bij de diverse rechtsgangen voor een andere invulling van het klassieke
uitgangspunt. Het uitgangspunt zelf staat echter nergens echt ter discussie,
behalve bij de vrijbewijsleer.
De vrijbewijsleer geldt nog steeds als uitgangspunt. 273 Zij wordt uitgebreid
besproken door Van Galen en Van Maarseveen, die spreken van ‘het
vrijbewijsbeginsel’. Bij de bespreking van dit onderwerp komt de keerzijde van
dit klassieke kenmerk van het bestuursprocesrecht aan bod. Van Galen en Van
Maarseveen wijzen erop dat het bij de vrijbewijsleer niet draait om de activiteit
of lijdelijkheid van de rechter, maar om de ‘vrijheid van de rechter om al dan
niet actief te zijn’. 274 De rechter is vrij in het bepalen van de bewijsomvang
inzake de bewijslastverdeling en in de bewijswaardering. Tegenover die vrijheid
staat een ‘minimale procespositie’ voor partijen. Van Galen & Van Maarseveen
wijzen op de bezwaren van dit systeem:
‘Hij kan bewijs aanbieden, hij kan bewijs vragen, hij kan stellingen
weerspreken of onweersproken laten, de rechter beslist. Weliswaar
kunnen partijen documenten overleggen en getuigen dagvaarden, en in
zoverre heeft ieder van de partijen bepaalde, formele
procesbevoegdheden t.a.v. de bewijslevering, maar juist omdat de
waardering van de bewijsmiddelen niet aan wettelijke voorschriften
gebonden is, verkeren partijen in dit opzicht in een sterk afhankelijke
positie; zij kunnen door de rechter ook in het onzekere worden gelaten
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op welke punten al dan niet additionele bewijslevering geraden zou
zijn.’ 275
De bezwaren gelden volgens Van Galen en Van Maarseveen vooral wanneer
van de uitspraak geen hoger beroep mogelijk is. Ondanks de bezwaren pleiten
Van Galen en Van Maarseveen niet voor het invoeren van een wettelijk
bewijsrecht, omdat dit ten koste zal gaan van de ‘snelheid, soepelheid en
simpelheid’ van het bestuursprocesrecht. Aangezien de bewijslast meestal voor
rekening van de rechter of het bestuursorgaan komt, is de vrijbewijsleer in lijn
met de ongelijkheidscompensatie. Wanneer de rechter bij zijn onderzoek naar de
gegrondheid van een beroep de materiële waarheid probeert te achterhalen, moet
hij niet beperkt worden door ‘bewijsrechtelijke complicaties’. 276
Ook Ten Berge en Tak wijzen op deze voordelen van de vrijbewijsleer.
Daartegenover noemen ze vier nadelen. Ten eerste zijn partijen in dit systeem te
veel afhankelijk van de kwaliteit van de oordelende instanties. Deze instanties
worden, ten tweede, in dit systeem niet gecorrigeerd door bewijsregels, wanneer
de oordelende instantie als gevolg van te grote werkdruk te weinig kritisch is ten
aanzien van de feitenvaststelling. Ten derde zorgt de vrijbewijsleer voor
rechtsonzekerheid omdat partijen in de procedure niet weten wat en hoe zij
feiten dienen te bewijzen en ten vierde, in het verlengde daarvan, weten partijen
ook na de uitspraak niet waar ze aan toe zijn omdat de rechter geen
verantwoording hoeft af te leggen van zijn bewijsbeslissingen. 277 Toch tellen
ook voor Ten Berge en Tak de voordelen van de vrijbewijsleer zwaarder dan de
nadelen. Ze stellen dat de oordelende instanties de nadelen van de vrijbewijsleer
kunnen ondervangen door in hun uitspraak meer rekenschap af te leggen van
hun bewijswaardering. 278

5.6.3 Omvang van de toetsing
De bevoegdheid voor beroepsorganen om ambtshalve buiten de omvang van het
geschil te toetsen werd in het algemeen aanwezig geacht. 279 Van deze
bevoegdheid werd prudent gebruik gemaakt. Tak en Ten Berge omschrijven de
algemene praktijk als volgt:
‘De inquisitoire houding voert, althans bij administratieve rechters
doorgaans echter niet zó ver, dat zij steeds ambtshalve het gehele besluit
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etc. gaan onderzoeken, op onrechtmatigheid van niet-aangevochten
onderdelen. Slechts in gevallen van evidente onrechtmatigheid, met
name wetsschennis bij niet tot object gestelde onderdelen, en in
gevallen, waarin het voor de behandeling, beoordeling en beslissing
nodig is om ook de niet ter discussie staande onderdelen mee te nemen
(gezien bijvoorbeeld de onderlinge samenhang), pleegt doorgaans
ambtshalve aanvulling of beperking van het door partijen gestelde
object plaats te vinden.’ 280
Met de toename van de nadruk op individuele rechtsbescherming nemen ook de
bezwaren tegen het ambtshalve toetsen toe. In het begin van de jaren zeventig
wordt een offensief ingezet tegen deze vorm van rechterlijke activiteit. Het valt
op dat het verzet vooral de reformatio in peius betreft, terwijl de ambtshalve
toetsing met deze voor de burger negatieve consequentie juist zeer weinig
voorkwam. 281 De mate van kritiek op de ambtshalve toetsing hangt samen met
de functie(s) die men toekent aan de bestuursrechtelijke rechtsbescherming. 282
De auteurs die een rol zien weggelegd voor de controlefunctie in het
bestuursrecht staan positiever tegenover de ambtshalve bepaling van de omvang
van het geding.
Scherpe kritiek op de ambtshalve toetsing wordt geleverd door Punt. Hij
acht de, met name aan Loeff ontleende, argumenten voor de handhaving van het
objectieve recht onhoudbaar. 283 Hij was van mening dat partijen hierdoor
overrompeld worden en er sprake kan zijn van verlies van beroepsinstantie. Ook
is er volgens Punt strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en strijd met de regel
dat de aangevallen beschikking de grondslag van het geding blijft uitmaken. De
strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het gevaar voor overrompeling van de
klager zijn volgens Punt in strijd met het recht van een eerlijk proces zoals dat
gegarandeerd is in artikel 6 van het EVRM. Artikel 46 van de Ambtenarenwet
en artikel 69 tweede lid van de Beroepswet zijn daarom volgens Punt in strijd
met het verdrag. 284
Het verzet tegen de reformatio in peius is ook terug te vinden bij andere
auteurs. Een daarvan is Scheltema, die vanuit zijn keuze voor de
rechtsbeschermingsfunctie pleit voor beperking van de toetsing door de rechter
tot het opgeworpen geschilpunt. 285 In hun preadvies kiezen Van Galen en Van
Maarseveen ook voor de rechtsbeschermingsfunctie als primair doel van het
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bestuursprocesrecht. Zij betogen echter dat er ook vanuit die functie reden voor
de rechter kan zijn om ultra petita te gaan. Deze bevoegdheid vinden zij niet
aanvaardbaar als het gebruik ervan ten nadele van de klager zou strekken of tot
reformatio in peius zou leiden, maar dat ligt anders wanneer de rechter fouten in
het besluit ontdekt die ten nadele van de procederende burger strekken en die
door deze niet zijn opgemerkt. In dat geval willen zij de taak van de rechter niet
beperken tot het behandelen van de klacht, mits zeker is gesteld dat de burger
niet in de betreffende fouten wil berusten en ook het overheidsorgaan niet door
de uitspraak wordt overvallen. 286
Hoewel er sprake is van een toenemende afwijzing van de reformatio in
peius, blijven er ook voorstanders bestaan van een zeker controle-element in het
bestuursprocesrecht. De verschillende versies van het rapport ABAR laten een
verschuiving zien. In de vierde druk van het rapport, uit 1973, wordt gesteld dat
een algemeen geldend antwoord op de vraag of een beslissing van een
beroepsinstantie zich moet beperken tot een onderdeel van de beschikking of dat
zij zich ook tot niet bestreden onderdelen mag uitstrekken, moeilijk is te geven.
‘Vormt het bestreden onderdeel een zelfstandig element van de beschikking, dan
pleiten het belang van een goede procesorde en praktische overwegingen er
voor, dat de beslissing zich tot dat onderdeel zal beperken.’ 287 De conclusie van
deze versie van het rapport stelt: ‘Het administratieve beroepsorgaan en de
administratieve rechter zijn bevoegd een beslissing te nemen, waarbij de
bestreden beschikking in het nadeel van de belanghebbende wordt herzien,
tenzij de wet, de aard van de rechtsverhouding of de redelijkheid zich daartegen
verzet.’ 288 In de daaropvolgende versie van het rapport uit 1984 wordt de
bevoegdheid terughoudender geformuleerd: reformatio in peius verdient in het
algemeen geen aanbeveling. 289
Toch zijn er ook auteurs die pleiten voor een beperkte mate van ambtshalve
toetsing in het algemeen belang. Aangezien dit perspectief met de invoering van
de Awb is verdwenen zal hieronder enige aandacht worden besteed aan deze
argumenten.
Tak en Ten Berge sluiten zich aan bij het rapport ABAR en vinden de
benadering van het administratieve proces als enkel een instrument van
rechtsbescherming te eenzijdig. De ‘administratieve geschillenbeslechter’ is
volgens hen niet gebonden aan de objectsafbakening van partijen om een drietal
redenen. Ze betogen ten eerste dat de startposities van partijen in het proces
verschillend zijn. De overheid blijft gebonden aan de omvang van het besluit
zoals dat door haar is genomen en heeft bijvoorbeeld geen eis in reconventie en
dus ook geen eis tot reformatio in peius. Het bestuursbesluit is een
rechtsvaststellende beslissing en vertoont daarin gelijkenis met een uitspraak
286
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van de rechter. Als het is toegestaan dat een appellant slechter af is als gevolg
van een uitspraak in hoger beroep, waarom zou hetzelfde niet mogen gelden
voor een uitspraak in eerste instantie ten opzichte van het besluit van het
bestuursorgaan? 290 Tak en Ten Berge voeren verder aan dat reformatio in peius
ook plaatsvindt indien een derde-belanghebbende beroep instelt en dit beroep
gegrond is. Als een belanghebbende op deze manier slechter af kan zijn door een
procedure, waarom dan niet door het ambtshalve toetsen van de rechter? 291
Een derde reden is dat het algemeen belang betrokken is bij uitspraken.
‘Van oudsher is een objectief juiste toepassing van het publiekrecht door het
bestuur, en de nadere rechtsvorming daarbij, gezien als een kwestie van
algemeen belang, welk belang dus ook betrokken is bij de toetsing van die
bestuursbeslissing in het administratief proces.’ 292 Tak en Ten Berg verwijzen
naar de interventie van Groen tijdens de bespreking van het preadvies van Van
Galen en Van Maarseveen. 293
Groen geeft aan dat het bestaan van de bevoegdheid tot handhaving van het
administratieve recht niet betekent dat ook feitelijk een algemene controle op de
rechtmatigheid van het recht moet plaatsvinden. 294 Hij pleit voor de toepassing
van de reformatio in peius als een discretionaire bevoegdheid van de rechter
waarvan de redelijke gebruikmaking moet worden overgelaten aan de wijsheid
van de rechter. 295 Groen illustreert dit aan de hand van een citaat van Donner
over het vernietigingsrecht. Ik citeer dit hier omdat deze tegenstelling, tussen
enerzijds actief handhaven en anderzijds beschermen, ook terugkomt in de latere
discussie over de situering van het bestuursprocesrecht tussen een recours
objectif en een recours subjectif. Groen stelt eerst, kort gezegd, dat het niet te
voorkomen is dat beslissingen soms ten onrechte ten voordele van burgers
uitvallen en soms ten onrechte ten nadele. Dan citeert hij Donner:
‘Maar zelfs bij de hantering van het koninklijk vernietigingsrecht geldt
wat Donner opmerkt: ‘Het is niet de bedoeling geweest de Kroon door
toekenning van deze bevoegdheid te verheffen tot een permanent
cassator “in het belang der wet”, maar men heeft meer te denken aan
een soort politiebevoegdheid, uit te oefenen ter behartiging van het
openbaar belang (wetshandhaving is één, maar niet het enige openbaar
belang). Vandaar dat van die bevoegdheid ook met een zeker beleid
wordt gebruik gemaakt. Tal van grote en kleine pekelzonden van de
lagere besturen worden door de vingers gezien, maar zodra er gevaar
dreigt, dat het een “bende” gaat worden, wordt ingegrepen.’’ 296
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Groen grijpt het citaat aan om de plaats van de reformatio in peius in de
administratieve rechtspraak te situeren. Hij heeft kritiek op bepaalde
toepassingen van de reformatio in peius maar dat sluit volgens Groen niet uit
‘dat die rechter zo’n stukje controle, maar dan niet als “algemene controle”,
soms kan meenemen. Waarom zouden we in zo’n weinig doctrinair geheel als de
administratieve rechtspraak gelukkig is, nu juist daartegen dogmatische
bezwaren moeten hebben, (…).’ 297
Ten tweede laat Groen een voorbeeld zien van een geval waarin de
reformatio in peius volgens hem niet noodzakelijk onredelijk is. Hij stelt zich
het geval voor …
‘waarin een algemeen ouderdomspensioen met een zelfs nóg hogere
korting wegens onverzekerde jaren had moeten zijn berekend dan
waartegen de gepensioneerde in rechte bezwaar heeft ingebracht.
Waarom zou in zulke gevallen de betrokkene een hogere uitkering,
rente of pensioen moeten worden gegund dan waarop hij aanspraak
heeft en dan aan anderen die in gelijke positie verkeren wordt
toegekend?
Het gaat hier om aanspraken jegens een openbare kas, gevuld door
lotgenoten. Met de égalité devant les charges publiques dient een égalité
met de aanspraken tegenover de publieke kassen toch wel hand in hand
te gaan. En waarom zou de rechter die dan in de gevallen dat hij daarop
in de loop van een procedure stuit, niet ‘mogen’ totstandbrengen. Het
zal trouwens in het algemeen niet meer betekenen dan een vervroeging
ex tunc van een correctie die de administratie anders na afloop van de
procedure waarin de fout aan het licht is gekomen veelal wel ex nunc
zal toepassen.’ 298
Naast de kritiek op de ambtshalve uitbreiding van het geschil wanneer dit leidt
tot reformatio in peius, is er dus steun voor deze ruime toetsing wanneer
daarmee ongelijkheidscompensatie wordt geboden. 299 Wel wordt betreurd dat de
rechter door de overbelasting minder van deze vorm van ongelijkheidscompensatie kan bieden. 300

5.6.4 Zelf in de zaak voorzien
Al in het eerste ABAR-rapport, waarin niet veel plaats was ingeruimd voor de
rechtsbescherming, werd wel aandacht besteed aan het zelf voorzien door de
297

Groen (interventie) in Van Galen & Van Maarseveen 1981, p. 119-120.
Groen (interventie) in Van Galen & Van Maarseveen 1981, p. 119. Zie ook Van Male 1993,
p. 30.
299
Ten Berge & De Waard 1986, p. 249; Van Galen & Van Maarseveen 1978, p. 36. Zelfs
Scheltema en Lubberdink hebben hier geen bezwaar tegen. Ze merken wel op dat daarbij de
eventuele belangen van derden ontzien moeten worden, Administratieve rechtsgangen, 6.4.1.
300
Ten Berge & De Waard 1986, p. 249.
298

234

5.6 Het bestuursprocesrecht in de literatuur

rechter. 301 In de rapporten worden vooral de feitelijke bevoegdheden ten aanzien
van het zelf voorzien beschreven. Punt gaat, na zijn omschrijving van de
praktijken van de diverse beroepsorganen, nader in op de wenselijkheid van het
zelf voorzien. Hij stelt dat het enerzijds wenselijk is dat er finaal wordt beslist,
maar dat het anderzijds voor de rechter zeer tijdrovend kan zijn om het
benodigde feitelijke onderzoek te verrichten. Ook stelt Punt dat de ‘inspraak’
van partijen bij dergelijk onderzoek in het gedrang kan komen en dat het
doelmatiger kan zijn het bestuursorgaan eerst zelf het benodigde onderzoek te
laten verrichten. Hij stelt voor dat om het bezwaar te ondervangen eerst een
soort ‘bestuurlijke lus’ wordt toegepast: 302
‘(een soort) interlocutoire uitspraak [wordt] gedaan, waarbij de
beschikking wordt vernietigd, maar de zaak wordt aangehouden, om de
administratie in de gelegenheid te stellen op korte termijn haar nadere
beschikking kenbaar te maken (ook met betrekking tot gebonden
besluiten). Dáártegen zou het beroep dan eventueel moeten worden
voortgezet.’ 303
Wanneer in de jaren tachtig alle rechters te maken hebben met overbelasting, en
ook de rechters die wel de bevoegdheid hebben om zelf in de zaak te voorzien
hiervan mede onder druk van de werklast geen gebruik maken, klinkt steeds
meer de roep om finale geschilbeslechting. 304 Vrees voor de rechter die op de
stoel van het bestuur gaat zitten is er minder dan voorheen; hij heeft er de tijd
niet voor. 305

5.6.5 Functie van de procedure
In de loop van de in dit hoofdstuk beschreven periode raakt de discussie over de
functie van het bestuursprocesrecht gepolariseerd. Waar voorheen
rechtsbescherming en handhaving werden gezien als twee kanten van dezelfde
medaille, wordt nu, onder invloed van de ontwikkeling van de beginselen van
behoorlijk bestuur, de aandacht voor mensenrechten en een meer algemene
individualiseringstendens, het contrast tussen de twee functies benadrukt. 306
Groen beschrijft in 1968 de toegenomen aandacht voor het individu dat een
geschil heeft met de overheid als volgt:
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‘Afgezien nog van principiële en van theoretische overwegingen zijn
wij ook in het administratieve geding de partijen meer en meer gaan
zien als echte partijen en niet meer alleen als initiatrices van een zich
verder geheel buiten haar om voltrekkende objectieve beoordeling van
de wijze waarop een stukje overheidstaak is behartigd. Zonder in het
andere uiterste te vervallen door het publiekrechtelijk gezichtspunt
geheel uit ons gezichtsveld te bannen, hebben wij meer oog gekregen
voor de omstandigheid, dat het ook in het administratieve geding gaat
om de berechting en beslissing van een geschil, en dan nog wel van een
geschil tussen een sterke en een tegenover haar van nature zwakkere
partij, die in het kader van een noodzakelijkerwijs sterk toegenomen
omvang van het publiekrechtelijk optreden van de overheid en van door
haar met gedelegeerde bevoegdheden toegeruste organen en
instellingen, grote behoefte heeft aan rechtsbescherming. Dit alles leidt
tot een genuanceerder benadering, waarin ook allerlei belangen van de
geadministreerden een eigen rechtswaarde verkrijgen náást dat van de
objectieve handhaving van het publieke recht.’ 307
Een verdere onderscheiding van de functies van het bestuursprocesrecht maakt
in 1974 Punt, die de eisen aan de bestuursrechtspraak en de prioriteit van
individuele rechtsbescherming mede plaatst in het licht van artikel 6 EVRM. 308
Ook Van Galen en Van Maarseveen spreken in hun preadvies de voorkeur uit
voor de rechtsbeschermingsfunctie. Hun omschrijving van rechtsbescherming is
vrij algemeen, maar benadrukt wel het verschil in positie tussen overheid en
burger: het aan de hand van juridische maatstaven aan de onmachtige
justitiabele bescherming verlenen tegen de almachtige overheid. Dit verschil in
positie tussen overheid en burger wordt nog sterker benadrukt in de door hen
genoemde derde functie: het verlenen van social service. 309
Bekend is de afwijzing van Scheltema van de controlefunctie en zijn keuze
voor de rechtsbeschermingsfunctie. Hij wees op de ondoelmatigheid van de
bestuursrechtspraak als controle-instrument mede omdat burgers alleen beroep
instellen tegen onrechtmatige besluiten die in hun nadeel uitvallen. 310 Verder
wees hij op de nadelen van deze functie die vooral zichtbaar zijn wanneer de
rechter buiten het geschilpunt treedt en dit leidt tot een reformatio in peius. 311
Dit achtte hij in strijd met de rechtszekerheid. 312 Het doel van de procedure was
volgens Scheltema de beslissing van het tussen overheid en burger ontstane
geschil. 313
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Ten Berge en Tak noemen als functies van het administratief proces: vreedzame
geschilbeslechting, homogeniteit van de rechtsorde, rechts- en/of belangenbescherming van justitiabelen en bestuurlijke integratie. Bij de functie van de
homogeniteit van de rechtsorde lichten ze toe: ‘In het administratief proces
wordt bezien, of het nieuwe stuk positief recht aansluit bij het bestaande
positieve recht en of de wijze van totstandkoming in overeenstemming is met de
geschreven en ongeschreven rechtsregels.’ 314
Verder sluiten ze voor de toelichting op deze functie aan bij wat Van Galen
en Van Maarseveen de ‘controle-optiek’ noemen, en wat in de memorie van
toelichting bij de Awb wordt omschreven als de ‘handhaving van het objectieve
recht’. 315 Hieronder wordt uitgebreid geciteerd om te illustreren waar men bij de
totstandkoming van de Awb níet voor kiest:
‘Elk statelijk juridisch systeem ontkomt niet aan de noodzaak om de
werking van algemene regels te doen controleren op o.a. de vragen of
zij worden toegepast en of zij maatschappelijk aanvaardbaar worden
toegepast. Die controle is nodig om storingen in het regelsysteem te
ontdekken en verhelpen, en waar het regelsysteem maatschappelijk
onaanvaardbaar werkt, tot regel verandering te komen. Het
administratief procesrecht geeft aan wie om controle kunnen vragen,
wie de controle uitvoert, hoe en wat precies de controlemaatstaven zijn
en waarin de controle kan resulteren (een en ander op het toegewezen
taakgebied).
Er zij met nadruk op gewezen, dat dus het administratief proces
dienstbaar is aan het algemeen belang, niet alleen omdat het een
instrument is ter vreedzame beslechting van geschillen in de
samenleving, maar ook omdat het een instrument is waarmee een
homogene en maatschappelijk aanvaardbare rechtsorde wordt bereikt.
Wat betreft het laatste moet gezegd worden, dat het in dit opzicht
minder relevant is, of een beroepsgerechtigde al dan niet een belang
heeft bij een proces. Er kan immers een algemeen belang zijn.’ 316
Ten Berge en Tak geven ook een toelichting op de rechtsbeschermingsfunctie.
Daarbij is opvallend dat daaraan, evenals bij Van Galen en Van Maarseveen, een
invulling wordt gegeven die de nadruk legt op de feitelijke en processuele
ongelijkheid tussen overheid en burger:317
‘Met name de administratiefrechtelijke voorzieningen hebben de
strekking de justitiabele te beschermen tegen onrechtmatige aantasting
van zijn rechten en tegen onevenredige aantasting van zijn belangen
door overheidsorganen. In het zo belangrijke leerstuk van de
314

Ten Berge & Tak 1983, p. 10.
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administratieve rechtsbescherming klinkt vooral vaak door, dat
individuele burgers beschermd moeten worden tegen een almachtige
overheid, in het bijzonder tegen almachtige organen die zonder
rechtstreekse democratische verantwoording aan individuele burgers ‘de
wet stellen’. In het verlengde hiervan ligt de social-service-optiek.
Administratieve rechtspraak wordt dan bijvoorbeeld gezien als een
bepaald juridisch-sociaal dienstbetoon aan in het nauw gebrachte
personen. Het is een systeem dat er op gericht is de sociaal-zwakkere te
beschermen. Een dergelijke benadering is in haar algemeenheid te
ongenuanceerd.’ 318
Ten Berge en Tak onderbouwen voorts waarom zij dit te ongenuanceerd vinden,
maar geven verder geen positieve invulling aan het begrip rechtsbescherming.
Wel stellen ze dat met name de tweede en de derde optiek tot verschillende
opvattingen kunnen leiden ten aanzien van bepaalde aspecten van het
procesrecht. Ze verwijzen daarbij o.a. naar de reformatio in peius, die geen
probleem is vanuit de optiek van de rechtsorde, maar wel vanuit de individuele
rechtsbescherming. 319
De discussie over de functie van het administratieve procesrecht krijgt in de
jaren tachtig een nieuwe dimensie wanneer een aantal proefschriften verschijnt
waarin verslag wordt gedaan van rechtsvergelijkend onderzoek. 320 Banda maakt
in zijn proefschrift een aan het Franse bestuursprocesrecht ontleend onderscheid
tussen het recours objectif en recours subjectif en laat de relatie zien tussen de
functie van het procesrecht en de inrichting ervan. Het onderscheid loopt parallel
aan eerder gemaakte onderscheidingen in de negentiende eeuw tussen de
bescherming van subjectieve rechten of handhaving van de objectieve
rechtsorde en biedt een aanknopingspunt voor de discussie over de inrichting
van het Nederlandse bestuursprocesrecht die op dat moment op gang komt. 321
Aangezien naar deze recours ook nu nog wordt verwezen in de discussies over
de functie van het bestuursprocesrecht, volgt hier een korte uiteenzetting ervan
in de vorm van een intermezzo. Het gaat niet om een beschrijving van de Franse
procedures, maar van de ideaaltypen zoals die worden gebruikt in het
Nederlandse debat over de aard en inrichting van het bestuursprocesrecht.
Intermezzo: recours objectif versus recours subjectif
Bij een recours objectif gaat het om de controle in het algemeen belang
van besluiten aan het objectieve recht. Ook wordt wel gesproken van de
handhaving van het objectieve recht of de toezichtsfunctie. Indien na
toetsing van de rechter het besluit onrechtmatig blijkt te zijn volgt de
318
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vernietiging ervan. Daarom wordt ook wel gesproken van een
vernietigingsberoep. De beoordeling vindt plaats ex tunc, dat wil zeggen
dat onderzocht wordt of het bestuursorgaan destijds een onrechtmatig
besluit nam. Vanuit het handhavingsperspectief toetst hij het gehele
besluit, partijen hebben geen invloed op de omvang van zijn toetsing.
Het is dan ook niet van belang wie bij de rechter beroep instelt tegen de
onrechtmatigheid van het besluit, de toegang tot de procedure is
opengesteld voor eenieder.
In de oorspronkelijke theorie van de recours objectif bestaat geen
aparte aandacht voor de vraag wie verantwoordelijk is voor het
aanleveren van de relevante feiten, maar ambtshalve feitenonderzoek
door de rechter is in ieder geval niet in strijd met het
handhavingsperspectief, gebondenheid aan regels van materieel
bewijsrecht wel. Met de vernietiging van het besluit is het doel van dit
beroep bereikt, aan additionele uitspraakbevoegdheden bestaat geen
behoefte, aan de mogelijkheid om een voorlopige uitspraak te doen
evenmin. Met de vernietiging is het besluit uit de objectieve rechtsorde
verdwenen, de uitspraak werkt jegens eenieder.
Bij een recours subjectif staat de waarborging van individuele
subjectieve rechten tegen een inbreuk daarop door de overheid centraal.
De rechter is bevoegd te oordelen over een inbreuk van het bestuur op
een subjectief recht van appellant. In het recours subjectif is ook het
object van beroep gesubjectiveerd, de rechter oordeelt over een
vordering van de eiser, er wordt dus ook wel gesproken van een
vorderingsberoep. Het beroep kan alleen worden ingesteld door degene
wiens subjectieve rechten zijn geschonden. Deze bepaalt met zijn
vordering de omvang van het geschil.
In een recours subjectif draagt de eiser zo veel mogelijk zelf de
feiten en argumenten aan, het ligt niet voor de hand dat de rechter zich
inzet voor een individueel belang. Omdat in het recours subjectif, meer
dan bij het recours objectif, sprake is van een geschil tussen twee
partijen, te weten bestuur en appellant, zijn wel bewijsregels nodig. Het
creëren van de waarheid ligt dan immers in handen van partijen. Dan is
het van belang dat deze een handvat hebben aan objectieve spelregels
van bewijsrecht.
In het recours subjectif toetst de rechter ex nunc. Het beroep is er
immers op gericht een definitieve beslissing te geven over de vordering
van appellant. Wanneer de subjectieve rechten van appellant zijn
geschonden wijst de rechter de vordering toe. Wanneer een
bestuursrechtelijke rechtsgang tot doel heeft de individuele rechten van
appellanten te beschermen, ligt het voor de hand dat de mogelijkheid
bestaat om verdere aantasting van deze subjectieve rechten gedurende
de beroepsprocedure de beperken. In deze rechtsgang zal dus, in
tegenstelling tot bij het recours objectif, zijn voorzien in de schorsende
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werking van een beroepschrift of de mogelijkheid tot het aanvragen van
voorlopige voorziening. 322
Tegen de tijd dat de evaluaties van de TwK verschenen, was het wetsvoorstel
voor de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht al ingediend bij de
Tweede Kamer. 323 Drupsteen plaatst de TwK en het wetsvoorstel Awb in het
kader van het onderscheid tussen een recours objectif en een recours subjectif en
kiest voor een tussenperspectief.
Volgens Drupsteen is door de invoering van de TwK een ander beeld aan
het ontstaan van wat wordt verstaan onder ‘rechtsbescherming’. In het
traditionele beeld van rechtsbescherming lag de nadruk op toetsing van het
besluit door de rechter. De rechter kan alleen zelf in de zaak voorzien als er
slechts één ander besluit mogelijk is. In het beeld van rechtsbescherming dat
geleidelijk aan het ontstaan is, vormt het overheidsbesluit waartegen beroep is
ingesteld de aanleiding tot een geschil tussen burger en overheid over de
rechtsverhouding die tussen hen zou moeten gelden. Met de toekenning van de
bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien, in de TwK, is een eerste stap gezet
in de subjectivering van het bestuursprocesrecht.
‘De TwK markeert een verschuiving in de richting van een contentieux
objectif naar een contentieux subjectif. Voor zover ik dat kan zien, is dit
geen vooropgezet beleid, maar ontstaat deze verschuiving doordat
bepaalde elementen van het contentieux subjectif – het vaststellen van
de rechtsverhouding – samenvallen met het administratief beroep.
Doordat het administratief beroepsorgaan een volledige bestuurlijke
heroverweging pleegt, behoeft het zich weinig te bekommeren om de
beleidsvrijheid van het lagere bestuursorgaan. Het beroepsorgaan stelt
de rechtsverhouding tussen burger en overheid volledig vast. Dit
gebeurt ook door de administratieve rechter in de opvatting van de
contentieux subjectif, zij het dat hij zijn toetsing moet beperken tot
rechtmatigheidscontrole. Doordat in de TwK getracht is de waardevolle
elementen van het Kroonberoep te combineren met onafhankelijke
rechtspraak, treedt er een verandering op in het karakter van deze
administratieve rechtspraak.’ 324
Drupsteen plaatst wel enkele kanttekeningen bij deze ontwikkelingen. Daarbij
verwijst hij ook naar het wetsvoorstel Awb, dat toen in behandeling was. 325 Hij
heeft geen bezwaar tegen de verschuiving naar een contentieux subjectif, maar
wel tegen de onderliggende gedachte dat de verhouding tussen burger en bestuur
322
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325
Kamerstukken II 1988/89, 21221.

240

5.6 Het bestuursprocesrecht in de literatuur

kan worden gekwalificeerd in termen van rechtsbetrekkingen omdat daarin het
fundamentele verschil tussen partijen in het bestuursrecht niet tot uitdrukking
komt.
In de evaluatie van de TwK van Ter Brugge e.a. wordt voor wat betreft de
functie van de procedure een voorschot genomen op de Awb. De auteurs, onder
wie Scheltema, die tevens voorzitter is van de Commissie Wetgeving algemene
regels van bestuursrecht, kiezen als richtsnoer voor de inrichting van het door
hen aan te bevelen procesrecht voor de rechtsbeschermingsfunctie als
uitgangspunt. Onder ‘rechtsbescherming’ verstaan zij ‘de vaststelling en
verwezenlijking van de aanspraken van de burger tegenover het bestuur’. 326 De
keuze voor individuele rechtsbescherming is noodzakelijk om een tegenwicht te
bieden tegen met de groei van de overheid steeds grotere afhankelijkheid van het
openbaar bestuur. 327 De keuze betekent niet ‘dat daarmee aan de invalshoek van
de rechtmatigheidscontrole vanuit het algemeen belang geen betekenis meer
toekomt. Het gevolg van de keuze is slechts dat het procesrecht geen
voorzieningen dient te bevatten die afbreuk doen aan het uitgangspunt van
individuele rechtsbescherming’. 328

5.6.6 De rol van de rechter
In de literatuur wordt de bestuursrechter gezien als een niet-lijdelijke rechter. 329
Deze niet-lijdelijkheid staat op zichzelf niet ter discussie, maar wel wordt
explicieter dan in vroeger tijden onderzocht wat de betekenis en de reikwijdte
van dit kenmerk is. Het volstaat niet meer om de opstelling van de
bestuursrechter te definiëren als tegengesteld aan die van de civiele rechter. 330
Van Galen en Van Maarseveen spreken over ‘het inquisitoire beginsel’. Volgens
dit beginsel dient de rechter te beschikken over voldoende bevoegdheden om
zelfstandig te onderzoeken, te handelen en te beslissen. 331 Het gaat dus niet om
een niet-lijdelijke rechter, maar om een ‘actieve’ rechter.
Er worden ook kanttekeningen geplaatst bij de leidende rol van de rechter.
Van Galen en Van Maarseveen signaleren bij hun bespreking van het
uniteitsbeginsel, dat wil zeggen het beginsel dat de administratieve procedure als
eenheid wordt behandeld, zonder tussenbeslissingen en met één einduitspraak,
dat dit beginsel illustreert hoezeer de administratieve procedure een
rechtersproces is:
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Ter Brugge e.a. 1991, p. 50.
Ter Brugge e.a. 1991, p. 51. Verwezen wordt naar M. Scheltema, Administratieve
rechtsgangen, AD 1.2.2 onder b.
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‘De rechter beheerst het proces, de partijen hebben over de gang van het
proces niet zoveel te vertellen, het is niet primair een proces “tussen
partijen”. Ook kan men zeggen dat dit proces een vervolg is op een
bestuurlijk proces. Het is een “volgend overheidsorgaan”, de rechter
namelijk, die – na partijen gehoord te hebben – opnieuw een beslissing
geeft. Eigenlijk verkeert de klagende partij in een zelfde soort positie als
hij tegenover het bestuur innam: hij is afhankelijk, hij heeft niet zoveel
processuele mogelijkheden, de rechter instrueert en beslist.’ 332
Nog geen tien jaar later wordt echter met enige weemoed teruggekeken op de
door Van Galen en Van Maarseveen geformuleerde beginselen door Ten Berge
en De Waard. Zij constateren dat het administratieve proces verandert door de
vele ingrepen in de procedure ten behoeve van bezuinigingen en verlichting van
de werklast van rechters. Rechters beperken zich noodgedwongen tot het object
van geschil zoals dat door partijen naar voren is gebracht en hebben te weinig
tijd om actief te zijn ten aanzien van de feitenvaststelling. 333 De auteurs betitelen
de niet-lijdelijkheid van de rechter als een ‘wezenskenmerk’ van het
administratieve proces. Als er dan geen tijd is om eigen feitenonderzoek te doen,
kan de rechter in ieder geval nog uitdrukking geven aan het beginsel door
middel van een actieve grondhouding, bijvoorbeeld door het actief ondervragen
van het bestuur. 334
Een onderwerp dat vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw in de
belangstelling staat is de ongelijkheidscompensatie. 335 Befaamd is de
beeldspraak
van
Van
Galen
en
Van
Maarseveen,
die
de
ongelijkheidscompensatie ‘een tere plant in de tuin van het administratief
procesrecht’ noemen en beoordelen als ‘wel zo ongeveer het mooiste dat het
administratief procesrecht heeft opgeleverd’. 336 Ongelijkheidscompensatie dient
ertoe de diverse ongelijkheden in de procedure tussen overheid en burger te
compenseren. Het gaat dan om maatschappelijke ongelijkheid (de zwakke
burger tegenover de machtige overheid), processuele ongelijkheid (de overheid
heeft meer ervaring met procedures, heeft meer tijd en geld voor het voeren van
procedures en is emotioneel minder betrokken) en juridische ongelijkheid (het
bestuur heeft het bestreden besluit zelf vastgesteld, en heeft meestal de
bevoegdheid om het in te trekken of te wijzigen. Ook is de rechtmatigheid van
het overheidsbesluit meestal het uitgangspunt in de procedure). 337
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Het bieden van ongelijkheidscompensatie wordt wel als een functie van het
bestuursprocesrecht gezien, als onderdeel van de rechtsbeschermingsfunctie. 338
Ongelijkheidscompensatie is echter niet zozeer zelf een functie, als wel een
manier waarop de rechter zijn functie vervult. Het kenmerk is daarmee direct
gerelateerd aan de rol van de rechter. De actieve rechter zorgt ervoor dat
ontbrekende feiten en gronden worden aangevuld waardoor de burger eenvoudig
en goedkoop kan procederen. 339 In de literatuur wordt vaak een directe relatie
gelegd tussen deze kenmerken van de actieve rechter en de
ongelijkheidscompensatie. 340 Punt stelt dat het procesrecht waarin geen
verplichte procesvertegenwoordiging bestaat, het niet kan stellen zonder actieve
rechter omdat de actieve rechter zorgt voor een zekere gelijkheid tussen
partijen. 341 Hierin is de invloed van het socialezekerheidsrecht zichtbaar. In de
geschiedenis van het Kroonberoep is het principe van de actieve rechter primair
verbonden met het vinden van de materiële waarheid, zodat de uitspraak zo veel
mogelijk in overeenstemming is met het geldende recht. 342

5.6.7 De proceseconomie
In de discussie over de proceseconomie staat de overbelasting van de
bestuursrechter centraal. Daardoor duren de procedures niet alleen langer, maar
ook komt inhoudelijk de rechtsbescherming in de knel doordat bijvoorbeeld
geen tijd is om finaal te beslissen of ongelijkheidscompensatie te bieden. 343 Men
is het erover eens dat verandering in de opzet van het administratieve
procesrecht noodzakelijk is. 344 Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn
de griffierechten en de noodzaak van rechtskundige bijstand en de keerzijde van
de eenvoud van de procedure.
Voor het beroep bij de Arob-rechter wordt griffierecht geheven. Voor de
overige rechtsgangen worden in de jaren daarna ook griffierechten ingevoerd en
verhoogd. 345 Het voornaamste doel van het heffen van griffierecht is het
indammen van het steeds maar groter wordende aantal procedures dat vanaf de
jaren zeventig wordt ingesteld. Bij de meeste auteurs bestaat de opvatting dat de
toegang tot de procedure niet belemmerd mag worden door het heffen van
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griffierecht. 346 Ten Berge en De Waard stellen dat door de diverse maatregelen
die beogen het procederen minder kostbaar voor de overheid te maken, ‘de
rechtsbeschermingsfunctie van het administratief proces ernstig wordt bedreigd’.
En ‘dat voor een gezonde ontwikkeling een fixatie op de problematiek van de
omvang, de werklast en de kosten ongewenst is’. 347
Voorts is er discussie of het wel realistisch is om te veronderstellen dat
zonder rechtskundige bijstand geprocedeerd kan worden. Een rechter dient
immers onpartijdig te zijn, hetgeen een grens stelt aan zijn vermogen om
ongelijkheidscompensatie te bieden. 348 Van Galen en Van Maarseveen stellen
dat hier een antinomie in het administratief procesrecht ligt: ‘de onpartijdige
rechter en de raadsman-rechter zijn onverenigbare rollen’. 349 Toch zijn zij het
niet eens met de veronderstelling van Punt dat de klager die in processueel
opzicht werkelijk op gelijke voet met de overheid wenst te komen,
rechtsbijstand nodig heeft. 350 In veel gevallen kan de burger wel zelf
procederen. Van Galen en Van Maarseveen zien het feit dat rechtsbijstand niet
verplicht is als een vorm van procedeervrijheid en daarmee als een vorm van
rechtsbescherming. 351 Zij pleiten er wel voor om de rechter de bevoegdheid te
geven om een raadsman toe te voegen wanneer hij dat nodig acht. 352
Ten slotte wordt steeds vaker gewezen op de keerzijde van de eenvoud van
de procedure. Van Galen en Van Maarseveen stellen:
‘De betrekkelijke eenvoudigheid betekent echter ook een gebrek aan
verfijning. Onderdelen van het geding kunnen niet apart door partijen in
beschouwing worden genomen, tussentijdse beslissingen van de rechter
kunnen niet apart bestreden worden, terwijl zij niettemin beslissend
kunnen zijn voor de afloop. In zoverre is er dan ook sprake van een
betrekkelijk grove procesgang. Moet men dit laatste als een
diskwalificatie van het administratieve proces opvatten? In zekere zin
wel. Het ontneemt aan partijen namelijk mogelijkheden om de rechter
en elkaar te corrigeren.’ 353
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De auteurs merken op dat dit minder problematisch is wanneer beroep in twee
instanties mogelijk is. 354

5.6.8 Samenvatting en bevindingen
Hoewel er geen sprake is van een algemeen bestuursprocesrecht worden in de
literatuur toch pogingen gedaan om gezamenlijke kenmerken van het
bestuursprocesrecht te omschrijven. De algemene kenmerken komen sterk
overeen met de kenmerken van de procedure zoals die al in de wet op de Raad
van State uit 1861 bestonden: er is sprake van een eenvoudige procedure met
een actieve rechter die besluiten toetst aan het objectieve recht en daarbij op
zoek gaat naar de materiële waarheid. Omdat duidelijk is dat, in verband met de
overbelasting van de Arob-rechter en de tijdelijke aard van de TwK, op korte
termijn veranderingen zullen worden doorgevoerd, wordt meer dan ooit eerder
in de geschiedenis gereflecteerd op de specifieke kenmerken van het procesrecht
en wordt ook de keerzijde van deze kenmerken belicht. Het verschil met de
discussies ten tijde van de totstandkoming van de wet op de Raad van State in
1861 en de Beroepswet in 1902, is dat een oordeel over de inrichting van de
procedure niet meer wordt gevormd door een vergelijking met het civiele
procesrecht. Er is voldoende ervaring met het bestuursprocesrecht, ook doordat
sprake is van verschillende rechtsgangen, om het op zijn eigen merites te
beoordelen.
Voor wat betreft de feitenvaststelling is het vanzelfsprekend dat de rechter
de materiële waarheid zoekt, ook al is men zich ervan bewust dat dit
uitgangspunt bij de diverse rechtsgangen op verschillende manieren wordt
ingevuld. De vrijbewijsleer is een uitvloeisel van deze wijze van
feitenvaststelling, maar deze staat wel ter discussie. Het ontbreken van regels
van bewijsrecht brengt rechtsonzekerheid voor appellanten mee. Alles
afwegende wijst men de invoering van regels van bewijsrecht toch af omdat dit
het proces voor de burger ingewikkeld en dus duur zou maken. Ten Berge en
Tak stellen echter voor dat de rechter in zijn uitspraak rekenschap aflegt van zijn
beslissingen omtrent de bewijswaardering.
Bij de discussie over de omvang van het geding gaat de vraag of reformatio
in peius is toegestaan een grote rol spelen. In het licht van het recht op
rechtsbescherming, zoals dat mede is verwoord in artikel 6 van het EVRM, moet
het niet mogelijk zijn dat een appellant slechter wordt van zijn beroep op de
rechter. Een aantal auteurs vindt dat de rechter daarom ook niet de bevoegdheid
zou moeten hebben om ambtshalve buiten de door appellant bepaalde omvang
van het geding te toetsen. Anderen vinden dat de rechter die mogelijkheid wel
zou moeten hebben wanneer dit ten voordele strekt van appellant. De meningen
van de auteurs over dit onderwerp zijn sterk bepaald door hun visie op de functie
van de procedure. Dient de rechter zich te richten op individuele
rechtsbescherming en draait het in het bestuursprocesrecht om geschil354

Van Galen & Van Maarseveen 1978, p. 39.
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beslechting tussen twee partijen, of is er ook plaats voor de controlefunctie in
het algemeen belang? Degenen die ook een rol zien weggelegd voor de
controlefunctie betogen niet dat dit de primaire functie van het procesrecht zou
moeten zijn. De auteurs betogen alleen dat er toch ook een rol voor de rechter is
weggelegd bij de behartiging van het algemeen belang. Je ziet nu dat er, anders
dan voorheen, in de discussie een scherper conceptueel onderscheid ontstaat
tussen de rechtsbeschermingsfunctie en de controlefunctie. Dit is mogelijk
veroorzaakt door de introductie van het Franse onderscheid tussen een recours
objectif en een recours subjectif in het Nederlandse debat.
Bij de actieve rol van de rechter worden, zoals hierboven gesteld,
kanttekeningen geplaatst voor wat betreft de vrijbewijsleer en de ambtshalve
bepaling van de omvang van het geding. Ook wijzen Van Galen en Van
Maarseveen op de afhankelijke positie die de burger meer in het algemeen heeft
als gevolg van de beheersing door de rechter van het proces. Anderzijds wordt
de actieve rol van de rechter juist gewaardeerd als deze wordt ingezet ten
behoeve van het bieden van ongelijkheidscompensatie. Deze activiteit wordt
gezien als een belangrijk element van de rechtsbescherming voor de burger. Wel
wordt opgemerkt dat ongelijkheidscompensatie minder noodzakelijk is wanneer
de wederpartij van de overheid feitelijk niet zwakker is dan de overheid.
Door de overbelasting van de administratieve rechters staat de snelheid en
efficiëntie van de procedure ter discussie. In dat kader wordt het zelf in de zaak
voorzien door de rechter als een effectief instrument gezien om de duur van
procedures te verkorten. Men is minder te spreken over het heffen van
griffierechten als methode om de instroom in de rechtsbeschermingsprocedures
te beperken. Ook wordt gewaarschuwd dat een te grote fixatie op de
problematiek van de omvang, werklast en kosten, ongewenst is voor een
gezonde ontwikkeling van het procesrecht.

5.7 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling beschreven van de aard en inrichting van
het door de Wet op de Raad van State geregelde administratieve procesrecht
vanaf de jaren zestig tot en met de Tijdelijke wet Kroongeschillen.
Na de Tweede Wereldoorlog herleeft de belangstelling voor een
onafhankelijke administratieve rechter. In 1963 komt eerst nog, als tussenstap,
de Wet Bab tot stand. Op grond van deze wet kan beroep op de Kroon worden
ingesteld tegen beschikkingen van de centrale overheid. Op de procedure van de
Wet Bab waren de bepalingen voor de adviesprocedure van het Kroonberoep
van toepassing en werd voorzien in de bevoegdheid om zelf te voorzien. Verder
bevatte de wet zelf enkele procesrechtelijke bepalingen zoals de mogelijkheid
tot het treffen van een voorlopige voorziening. In 1976 komt met de Wet Arob
dan eindelijk het algemeen administratief beroep bij een onafhankelijke rechter
tot stand. De nieuwe rechter moet het echter doen met oud procesrecht: de
bepalingen van de adviesprocedure van het Kroonberoep zijn grotendeels van
overeenkomstige toepassing. De Arob-rechter krijgt niet de bevoegdheid om zelf
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in de zaak te voorzien. Ter benadrukking van dit feit wordt deze bevoegdheid nu
wel expliciet toegekend aan de Kroon. Door een combinatie van geringe
bevoegdheden én de enorme toeloop op deze Arob-rechter, komen al na enkele
jaren de beperkingen van deze beroepsgang aan het licht. Met name de
combinatie van een vernietiging op formele gronden en terugverwijzing naar het
bestuursorgaan levert niet de rechtsbescherming op die men had verwacht van
een onafhankelijke rechter.
Zowel bij de totstandkoming van de Wet Bab als bij de Wet Arob was er
weinig discussie over de procedure. De klassieke uitgangspunten van het
administratieve procesrecht, de eenvoudige procedure met de actieve rechter,
waren vanzelfsprekend én er werd gebruikgemaakt van de welbekende
procedure van het Kroonberoep. Het Kroonberoep had een ontwikkeling
doorgemaakt waarbij deze vorm van rechtsbescherming zich een solide positie
binnen het administratieve recht had verworven. Bij de besluiten op het gebied
van het omgevingsrecht gingen de ambtsberichten een steeds grotere rol spelen
bij de feitenvaststelling. Deze ambtsberichten maakten het voor de AGRvS
mogelijk om ook in complexere zaken bij gegrondverklaring van het beroep zelf
in een vervangend besluit te voorzien. Dit werd beschouwd als een van de grote
voordelen van het Kroonberoep. Het Kroonberoep werd door toedoen van het
Benthem-arrest in 1988, met de inwerkingtreding van de TwK, grotendeels
vervangen door beroep op de in een onafhankelijke rechter omgevormde
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.
Toen plotseling het Kroonberoep vervangen diende te worden door een
beroep op een onafhankelijke rechter, lag het voor de hand dat men probeerde de
bestaande Arob-procedure te combineren met de voordelen van het
Kroonberoep. Een deel van de adviesprocedure van het Kroonberoep werd van
overeenkomstige toepassing verklaard. Door de gehechtheid van de regering aan
het Kroonberoep was de procedure van de TwK uiteindelijk toch meer de
procedure van het oude Kroonberoep, maar dan bij een onafhankelijke rechter.
Hoewel velen bij de inwerkingtreding van de TwK sceptisch waren geweest,
bleek uit de evaluatie van de wet dat de nieuwe Afdeling geschillen er redelijk in
slaagde om de nieuwe regeling zo toe te passen dat een bevredigende mate van
effectieve rechtsbescherming kon worden geboden.
De positieve werking van de TwK was grotendeels te danken aan de
ambtsberichten van de (verzelfstandigde onderdelen van de) departementen. Uit
de evaluaties van de TwK kwam naar voren dat het voor daadwerkelijke
rechtsbescherming belangrijk was dat de rechter het geschil kan beslissen door
zelf een nieuw, finaal, besluit in de zaak te nemen. Dat kon in veel gevallen
alleen wanneer hij over voldoende feiten beschikte. In de mogelijkheid voor de
rechter om actief feitenonderzoek te doen, én te laten doen, lag dus een sleutel
tot succesvolle administratieve rechtsbescherming.
Ten tijde van de totstandkoming van de TwK werd al gewerkt aan de
grootscheepse herziening van de rechterlijke macht. Met de invoering van de
TwK werd nog duidelijker dat het ingewikkelde systeem van verschillende
administratieve rechtsgangen niet langer houdbaar was. Er gingen steeds meer
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stemmen op om het administratieve procesrecht op de een of andere manier te
uniformeren. In dat kader kwam er meer aandacht voor de vraag hoe de
procedure voor de onafhankelijke administratieve rechter diende te worden
ingericht. In de literatuur ontstaat voor het eerst een bredere discussie over de
kenmerken van het bestuursprocesrecht.
In deze discussie vormt de klassieke opzet van de inrichting van de
procedure wel het uitgangspunt, maar op de verschillende onderdelen bestaat
kritiek. Zo is er duidelijker oog voor de keerzijde van de actieve rol van de
rechter. De burger is daardoor ook afhankelijker van de rechter, hij moet het
doen zonder regels van bewijsrecht en loopt het risico slechter af te zijn na het
instellen van zijn beroep. Toch leidt het bewustzijn van deze nadelen niet tot
afwijzing van de actieve rol omdat men ook oog heeft voor de voordelen die
deze rol heeft voor de burger, men name door de mogelijkheid om
ongelijkheidscompensatie te bieden. Wel zie je in de literatuur dat duidelijker
een conceptueel onderscheid wordt gemaakt tussen rechtsbescherming als de
bescherming van de individuele rechten van burgers en een concept van
rechtsbescherming waarbij ook de overeenstemming van een besluit met het
objectieve recht een rol speelt. Voordat meer nadruk kwam te liggen op de
rechten van individuen was het veel vanzelfsprekender dat er een grote mate van
overlap was tussen het publieke belang en het individuele belang.
Hoe zat het, ten slotte, in die tijd met de proceseconomie? In de jaren zestig
en zeventig was de rechtsbescherming van het individu tegen de overheid, mede
als gevolg van de emancipatie van het individu, bijzonder in de belangstelling
komen te staan. Het procesrecht was eenvoudig en goedkoop, omdat er weinig
of
geen
griffierechten
werden
geheven,
geen
professionele
procesvertegenwoordiging was vereist én het mogelijk was om bij de overheid
een beroep te doen op rechtsbijstandsvergoedingen. Na de inwerkingtreding van
de Wet Arob bleek echter dat er een enorme toename van het beroep op de
rechter plaatsvond, en dat er tegelijkertijd door de overheid sterk bezuinigd
moest worden. Vanuit de overheid werd geprobeerd om de veranderingen die
noodzakelijk waren in de rechtspraak te combineren met bezuinigingen.
Hiertegen kwam protest omdat men vond dat de kwaliteit van de rechtspraak
niet zo direct mocht worden afgewogen tegen de kosten ervan.

248

Hoofdstuk 6 De Awb

6.1 Inleiding
Vanaf de invoering van de Wet-Arob klonk de roep om harmonisering van het
bestuursprocesrecht steeds luider. 1 Op 1 januari 1994 traden de eerste twee
tranches van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking. 2 De wet bevatte
negen hoofdstukken, met daarin definitiebepalingen, algemene en bijzondere
bepalingen over besluiten en bepalingen omtrent bezwaar en beroep. Het achtste
hoofdstuk bevatte specifiek de bepalingen met betrekking tot het beroep op de
rechter. 3
In de memorie van toelichting bij de wet wordt de visie van de regering op
het nieuwe uniforme procesrecht uiteengezet. Een centraal element daarin is de
keuze voor rechtsbescherming als primaire functie van het bestuursprocesrecht.
De grote verandering die het procesrecht sinds de invoering van de Awb heeft
ondergaan wordt vaak toegeschreven aan deze keuze, maar juist deze keuze en
de uitwerking daarvan in het nieuwe bestuursprocesrecht zijn omgeven met
onduidelijkheden.
In dit hoofdstuk zal eerst een kort overzicht worden gegeven van de
totstandkomingsgeschiedenis van de Awb (par. 6.2). Vervolgens zal in
paragraaf 6.3 de parlementaire geschiedenis van de Awb worden behandeld voor
zover het gaat om de keuze voor rechtsbescherming als primaire functie van het
nieuwe uniforme procesrecht, de feitenvaststelling, de omvang van de toetsing
en het zelf in de zaak voorzien. Steeds zal eerst worden gekeken naar de tekst
van de wet, vervolgens naar de memorie van toelichting en daarna naar de
verdere parlementaire geschiedenis van het onderwerp. Ten slotte wordt in
paragraaf 6.4 weergegeven welke verwachtingen men in de literatuur had ten
aanzien van de aard en inrichting van het procesrecht van de Awb.

6.2 De totstandkoming
6.2.1 De eerste tranche
Tijdens de eerste vergadering van de Vereniging voor Administratief recht in
1948 werd al een poging gedaan om algemene regels van bestuursrecht vast te

1

O.a. Ten Berge & De Waard 1986, p. 257.
Stb. 1992, 315 (eerste tranche), Stb. 1993, 650 (tweede tranche), KB van 23 december 1993,
Stb. 1993, 693.
3
Het negende hoofdstuk bevatte de slotbepalingen.
2
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stellen. 4 Drexhage beschrijft hoe er in die tijd eigenlijk weinig belangstelling
was voor de codificatie van het bestuursrecht, niet alleen buiten, maar evenmin
binnen het bestuursrecht. Ze citeert preadviseur Donner: 5
‘Wanneer men zich realiseert hoeveel terreinen er nog zijn waar wij
weinig of niets van weten, waar geen rechter komt, waar geen
openbaarheid bestaat, en men ziet hoever het met de administratieve
rechtspraak nog maar gekomen is en hoezeer de wetenschap van het
administratief recht nog in de kinderschoenen staat, zal men nolens
volens moeten toegeven dat codificatie een ideaal blijft, dat nog niet
verwezenlijkt kan worden.’ 6
Over de achtergrond van het gebrek aan belangstelling voor codificatie zegt
Drexhage het volgende:
‘Dat het onderwerp ook binnen de juridische wereld niet als een
brandende kwestie werd gezien, valt te begrijpen. Het bestuursrecht
bestond amper als zelfstandig rechtsgebied, stevig ingeklemd als het
nog zat tussen het staatsrecht en het privaatrecht. Leerstellig stond de
ontwikkeling ervan nog sterk onder de gecombineerde invloed van
Struycken (administratie of rechter) en Scholten (gemene-rechtsleer).
Die combinatie verschafte het bestuur aanzienlijke vrijheden en het
morde daarover uit de aard der zaak niet. Dat veel bestuursrechtelijke
auteurs een bestuurlijke of ambtelijke achtergrond hadden, zal geholpen
hebben deze situatie te bestendigen. Een uitgesproken ambtelijke
achtergrond had bijvoorbeeld de mede-preadviseur van Donner, G.A.
van Poelje. Hij interesseerde zich vooral voor organisatievraagstukken
en zag het bestuursrecht daarbij als een ‘hulpwetenschap’. In een
codificatie zag hij geen heil: het zou weinig meer nut hebben “dan dat
het de studenten in de rechtswetenschap hielp om gemakkelijk wat
schijnwetenschap te verzamelen.”’ 7
Als in 1966 de eerste ‘Proeve van een nieuwe grondwet’ verschijnt met daarin
de opdracht om algemene bepalingen van bestuursrecht vast te stellen, loopt
men nog steeds niet warm voor de vaststelling van algemene regels van
administratief recht, en aan het in het wetsvoorstel van 1978 opgenomen
codificatieartikel besteedt bijvoorbeeld de Raad van State in zijn advies geen
aandacht. 8 Vanuit de politiek lijkt er dan langzaamaan meer belangstelling te
ontstaan, vermoedelijk dankzij de discussies die na de invoering van de Wet
4

Zie ook het voorwoord bij het rapport Algemene bepalingen van het administratief recht
(ABAR) 1953.
5
Drexhage 2002, p. 69.
6
Uit Donner 1948.
7
Drexhage 2002, p. 69-70.
8
Drexhage 2002, p. 70-73.
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Arob op gang kwamen over de verbrokkeling van het systeem van
bestuursrechtelijke rechtsbescherming. 9 Met de totstandkoming van artikel 107
lid 2 van de Grondwet van 1983 ontstaat er dan toch een verplichting voor de
wetgever om algemene regels van bestuursrecht vast te stellen. Verheij wijst
erop dat de codificatieopdracht van artikel 107 lid 2 uitdrukkelijk niet het
procesrecht bevat. Dit was eind jaren zeventig, toen het Grondwetsartikel werd
aanvaard, nog te controversieel. 10
Op 7 september 1983 werd de Commissie-Scheltema ingesteld. 11 Deze
commissie, officieel de commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht
(WARB), had tot taak de ministers van Justitie en BZK te adviseren over de
codificatie van algemene regels van bestuursrecht, zo veel mogelijk in de vorm
van voorontwerpen van wet met toelichting. 12 Op 19 januari 1987 bracht de
commissie het voorontwerp Algemene wet bestuursrecht, eerste deel, uit. Dit
voorontwerp werd in hoofdlijnen ongewijzigd door de regering overgenomen en
als wetsvoorstel Algemene wet bestuursrecht in juli 1989 ingediend. 13 Als wet
van 4 juni 1992 bereikte de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
het Staatsblad. 14 De inwerkingtreding werd door de regering gekoppeld aan de
tweede tranche.

6.2.2 De tweede tranche
De tweede tranche van de Awb, met daarin het bestuursprocesrecht, kwam tot
stand als onderdeel van de eerste fase herziening rechterlijke organisatie. De
oorsprong van dit project dateert uit de jaren zestig toen er aanzienlijke kritiek
was op de rechterlijke macht. 15 In 1976 werd de Staatscommissie Herziening
Rechterlijke Organisatie (Commissie-Van Zeben) ingesteld. 16 Tijdens de
werkzaamheden van de commissie veranderden de maatschappelijke
omstandigheden, waardoor ook haar taak veranderde. De kritiek op de persoon
van de rechter werd vervangen door kritiek op de ondoelmatigheid van de
rechterlijke organisatie. 17 Op het gebied van de administratieve rechtspraak
speelde de overbelasting van de Arob-rechter een steeds grotere rol. 18 In 1984

9

Drexhage 2002, p. 73.
Verheij 2004, p. 149.
11
KB van 23 augustus 1983, Stb. 1983, 417.
12
Verheij 2004, p. 149.
13
Kamerstukken II 1988/89, 21221.
14
Stb. 1992, 315.
15
Naar aanleiding daarvan werd bij KB van 23 december 1971 de werkgroep Herziening
Rechterlijke Organisatie (werkgroep-Wiersma) in het leven geroepen. In 1972 verscheen het
rapport ‘Gedachten over de toekomst van de rechtspleging’ waarin o.a. onderwerpen werden
aangedragen die bij de herziening van de rechterlijke organisatie aan de orde zouden dienen
te komen.
16
KB van 1 april 1976, nr. 71.
17
Van Zeben e.a. 1984 (deel I)/Staatscommissie herziening rechterlijke organisatie, p. 3.
18
Zie ook Schreuder-Vlasblom 1994, p. 14-15.
10
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verscheen het eindrapport van de commissie. 19 Naar aanleiding daarvan volgt in
juni 1989 het regeringsstandpunt in een brief aan de Tweede Kamer onder de
titel ‘Naar een nieuwe structuur van de rechterlijke organisatie’. 20 Hierin wordt
het voorstel van de commissie voor geïntegreerde gerechten van eerste aanleg
overgenomen. 21 In dit kader wordt ook voorgesteld een begin te maken met de
wenselijke harmonisatie van het bestuursprocesrecht. Voorgesteld wordt dat een
procesrecht tot stand wordt gebracht voor de administratieve rechtspraak in
eerste aanleg in socialezekerheidszaken, ambtenarenzaken, Arob-zaken en
vreemdelingenzaken. 22 Tegelijkertijd wordt de termijn gegeven waarop deze
unificatie van het procesrecht gerealiseerd moet zijn: ‘Het streven zal erop
gericht zijn, deze unificatie gelijke tred te laten houden met de organisatorische
en personele integratie zoals hiervoor bedoeld.’ 23 Voor het ministerie was het
daarbij een streven om de operatie afgerond te hebben op het moment dat de
TwK zou komen te vervallen. 24
Op 19 december 1990 volgt het wetsvoorstel ‘voorintegratie’, waarbij de
ambtenarengerechten en de raden van beroep opgaan in de rechtbanken. 25 Twee
jaar later volgt het wetsvoorstel Voltooiing eerste fase herziening rechterlijke
organisatie, waarin het uniforme bestuursprocesrecht wordt geregeld, naast o.a.
de instelling van administratieve kamers bij de rechtbanken en de regeling
betreffende de definitieve voorziening in voormalige Kroongeschillen bij het
vervallen van de TwK, op 1 januari 1993. 26 Met het bestaan van de CommissieScheltema en haar werkzaamheden aan de Awb, had het voor de hand gelegen
dat de commissie ook met een voorontwerp bestuursprocesrecht was gekomen.
Doordat het bestaan van een uniform bestuursprocesrecht werd gekoppeld aan
de wijziging van de rechterlijke organisatie en het feit dat daarmee haast werd
gemaakt, werd echter een andere weg gevolgd. Verheij, betrokken bij de
totstandkoming van de Awb als lid-secretaris van de Commissie-Scheltema:
‘Toen echter in 1989 de regering besloot om de rechterlijke organisatie
te herzien en de wirwar van administratiefrechtelijke voorzieningen te
saneren, lag het wel in de reden om daarbij ook het procesrecht te
uniformeren. Vervolgens kwam er een minister, Hirsch Ballin, die haast
had en daarom besloot de voorontwerpfase over te slaan. Volstaan werd
met het consulteren van de regeringscommissaris.’ 27

19

Van Zeben e.a. 1984 (deel I)/Staatscommissie herziening rechterlijke organisatie,
betreffende de organisatie. Deel II, over de persoon van de rechter, volgde in mei 1985.
20
Kamerstukken II 1988/89, 2, 21206.
21
Kamerstukken II 1988/89, 2, 21206, p. 22-24.
22
Kamerstukken II 1988/89, 21206, 2, p. 24. Zie ook p. 48 en p. 66.
23
P. 24. Zie ook p. 48 en 66.
24
Dit zou oorspronkelijk per 1 januari 1993 gebeuren.
25
Wet tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Ambtenarenwet 1929, de
Beroepswet en enkele andere wetten, Stb. 1992, 278.
26
Kamerstukken II 1991/92, 22495.
27
Verheij 2004, p. 149.
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In plaats van een voorontwerp vond overleg plaats met de Staatscommissie en
het proces werd begeleid door een klankbordgroep. 28
De Wet voltooiing eerste fase rechterlijke herziening (VEF) bevatte zes
onderdelen waaronder, behalve een uniform bestuursprocesrecht, ook de
wijziging van de rechterlijke organisatie waardoor de administratieve kamers bij
de rechtbanken werden ingesteld en de wijziging van bijzondere wetten in
verband met de te treffen definitieve voorzieningen in Kroongeschillen. 29 In het
overgrote deel van de algemene beschouwingen in de memorie van toelichting
bij het wetsvoorstel VEF draait het vooral om de herziening van de rechterlijke
organisatie. 30 De aan het procesrecht gerelateerde onderwerpen die aan bod
komen, zijn de werklastproblematiek, rechtsbescherming in twee instanties, het
griffierecht en de kostenveroordeling van de burger. Voor het overige komt het
procesrecht slechts enkele malen aan bod in de algemene beschouwingen over
de volledige wet. Zo wordt opgemerkt dat ‘bij de vormgeving van het
bestuursprocesrecht is gestreefd naar afstemming op en harmonisatie met het
burgerlijk procesrecht’ en blijkt dat finale geschilbeslechting een belangrijk doel
was van het bestuursprocesrecht. 31
Bij de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel komt de speciale aard
van het bestuursprocesrecht niet aan de orde, maar uit enkele opmerkingen in de
Tweede Kamer blijkt dat men het in die periode vanzelfsprekend vindt dat de
bestuursrechter actief is en het procesrecht laagdrempelig. Kamerlid Brouwer
wijst op de nadelen van integratie met name op het vlak van sociale zekerheid.
De raden van beroep zijn gespecialiseerde laagdrempelige colleges waar mensen
terecht kunnen zonder rechtsbijstand. ‘De rechter bij de raad van beroep is niet
lijdelijk maar actief, treedt op, stelt vragen.’ 32 Ook komt de activiteit van de
bestuursrechter aan bod wanneer het gaat over het rouleren van rechters: ‘Ook
de aard van het recht is anders. Het is bekend dat rechters in gewone procedures
lijdelijk zijn. In het administratieve recht is de rechter meer actief bezig. Dat
heeft ook te maken met de clientèle waarover zij beslissingen moet nemen.’ 33

6.3 De parlementaire geschiedenis
6.3.1 Inleiding
Met de Awb komt, achttien jaar na de introductie van de eerste algemene
bestuursrechter, het algemene bestuursprocesrecht tot stand. In grote lijnen heeft
het uniforme bestuursprocesrecht dezelfde kenmerken als de vroegere
regelingen. De kern van de procedure is de rechtmatigheidstoetsing van een
28

Verheij 2004, p. 150. Zie voor kritiek op de gang van zaken Tak 1992a, o.a. p. 71, maar
ook de RvSt: PG Awb II, p. 162.
29
Kamerstukken II 1991/92, 22495, 3.
30
Kamerstukken II 1991/92, 22495, 3.
31
Kamerstukken II 1991/92, 22495, 3, p. 37 en p. 79.
32
Handelingen II 1991/92, 22495, p. 4123-4124; PG Awb II, p. 106.
33
Handelingen II 1991/92, 22495, p. 4136; PG Awb II, p. 99.
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bestuursbesluit. Er is sprake van een eenvoudige procedure waarin de openbare
zitting een belangrijke rol speelt. De rechter is actief en gericht op het vinden
van de materiële waarheid. Door zijn actieve optreden is
procesvertegenwoordiging niet nodig. De procedure is snel, eenvoudig en
goedkoop. Daarnaast is meer dan voorheen sprake van een volwaardig
procesrecht, met o.a. mogelijkheden voor een versnelde procedure, een
vereenvoudigde procedure, diverse uitspraakbevoegdheden voor de rechter en
de algemene mogelijkheid tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Bij het realiseren van het uniforme procesrecht zal het niet eenvoudig zijn
geweest om de vertegenwoordigers van de belangrijkste administratiefrechtelijke colleges op één lijn te krijgen. In de memorie van toelichting wordt
(wellicht daarom) geen verslag gedaan van keuzes tussen aspecten van eerdere
regelingen. In plaats daarvan worden de vroegere regelingen van
bestuursprocesrecht als een geheel onder de noemer ‘het klassieke
bestuursprocesrecht’ gepresenteerd. Vervolgens wordt uiteengezet welke
ontwikkelingen ertoe hebben geleid dat een nieuwe richting voor het
bestuursprocesrecht wordt ingeslagen, met rechtsbescherming als primaire
doelstelling. Daarna volgt een uiteenzetting van de kenmerken van het nieuwe
procesrecht.
In paragraaf 6.3.2 zal deze toelichting op het nieuwe bestuursprocesrecht
worden weergegeven. De keuze voor de nieuwe functie van het procesrecht, de
rechtsbeschermingsfunctie, staat centraal, maar ook de rol van de rechter en de
proceseconomie komen aan bod. De paragraaf bevat veel citaten omdat het hier
gaat om een stuk tekst waarnaar veel wordt verwezen in discussies. In de
paragrafen 6.3.3 t/m 6.3.5 zal vervolgens de parlementaire geschiedenis van de
Awb worden besproken voor zover het de feitenvaststelling, artikel 8:69 en het
zelf in de zaak voorzien betreft. Iedere paragraaf wordt – zoals hiervoor al
aangekondigd – afgesloten met een korte bespreking van het procesrecht in het
licht van eerdere en latere ontwikkelingen. Voor de vindplaatsen van de
parlementaire stukken wordt waar mogelijk verwezen naar ‘De parlementaire
geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht’ (PG Awb). 34

6.3.2 De functie van het uniforme bestuursprocesrecht, de rol van de
rechter en de proceseconomie
6.3.2.1 De memorie van toelichting
Het klassieke bestuursprocesrecht
In de algemene toelichting op het nieuwe bestuursprocesrecht in het
wetsvoorstel VEF wordt eerst een schets gegeven van het ‘klassieke’
34

De parlementaire geschiedenis van de Awb 1993-1998. Eerste tranche: 1993 (PG Awb I),
Tweede tranche: 1994 (PG Awb II). In de noten wordt verwezen naar de paginanummers
van de papieren versie.
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bestuursprocesrecht. Het gaat om de kern van het procesrecht zoals dat zich
vanaf de negentiende eeuw uit de procedure van administratief beroep heeft
ontwikkeld. Het uitgangspunt van de klassieke benadering is de conceptie van
het bestuurshandelen als ‘het eenzijdig jegens de burger vaststellen van diens
rechtspositie’. 35 Dit uitgangspunt had tot gevolg dat de toetsing van de
rechtmatigheid van het bestuurshandelen de inzet was van het
bestuursprocesrecht. Deze rechtmatigheidstoetsing ex tunc was vervolgens
bepalend voor het doel en de karakteristieken van het bestuursprocesrecht. Het
eerste doel was de handhaving van het objectieve publiekrecht. Het ging primair
om controle in het algemeen belang van het handelen van bestuursorganen. Het
tweede doel van het procesrecht was het bieden van rechtsbescherming. De
memorie van toelichting noemt vervolgens een viertal karakteristieken van het
klassieke bestuursprocesrecht: (1) de rechtmatigheidstoetsing ex tunc van een
besluit, (2) korte beroepstermijnen, (3) het zoeken naar de materiële waarheid,
en (4) de laagdrempeligheid van het proces. De derde en zijdelings de vierde
karakteristiek zijn nauw verbonden met de actieve rol van de bestuursrechter. De
activiteit van de bestuursrechter bij het zoeken naar de materiële waarheid wordt
gezien als een wezenlijk kenmerk van het bestuursproces. 36 In het verlengde van
dit kenmerk liggen enkele andere kenmerken zoals het ontbreken van regels van
materieel bewijsrecht en de bevoegdheid om ambtshalve buiten de omvang van
het geding te treden en als gevolg daarvan de mogelijkheid van reformatio in
peius. 37 De vierde karakteristiek, de laagdrempeligheid van het bestuursproces,
houdt rechtstreeks verband met het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging. 38
Rechtsbescherming als nieuwe primaire functie van het bestuursproces
In een tussenparagraaf wordt vervolgens een aantal ontwikkelingen geschetst die
ten grondslag liggen aan het nieuwe procesrecht. Centraal in de redenering staat
de ontwikkeling van de beginselen van behoorlijk bestuur. In de memorie van
toelichting bij de eerste tranche is gesteld dat als gevolg daarvan de relatie
tussen burger en bestuursorgaan moet worden aangemerkt als een
rechtsbetrekking, met wederzijdse rechten en plichten. 39 Deze ontwikkeling
heeft volgens de memorie van toelichting ook gevolgen voor het nieuwe
bestuursprocesrecht:
‘Weliswaar is in geval van besluiten formeel nog steeds sprake van
eenzijdige rechtsvaststelling door het bestuur, materieel is, ook door de
veranderende verhouding tussen burger en bestuur, een onmiskenbare
tendens naar een meer wederkerige wijze van rechtsvaststelling
ontstaan.
35

PG Awb II, p. 172.
PG Awb II, p. 173.
37
PG Awb II, p. 173.
38
PG Awb II, p. 173.
39
PG Awb I, p. 39-40.
36
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(…)
Wij signaleren, dat als gevolg van de hiervoor kort geschetste
ontwikkeling, in de afgelopen jaren het primaat van de functie van het
handhaven van het objectieve publiekrecht heeft plaatsgemaakt voor het
primaat van de rechtsbeschermingsfunctie. Als gevolg van het
toekennen van een groter gewicht aan de notie van de rechtsbetrekking
is deze ontwikkeling gepaard gegaan met een – gelijktijdige –
relativering van de gedachte van ongelijkheidscompensatie. Wij zijn
van oordeel, dat deze ontwikkelingen in het nieuwe, uniforme
bestuursprocesrecht tot uitdrukking moeten komen.
Het is niet uitgesloten, dat deze ontwikkelingen in de verdere
toekomst zullen leiden tot een wezenlijk andere benadering van het
bestuursprocesrecht. Staat nu nog de rechtmatigheidstoetsing ex tunc
van een besluit centraal, denkbaar is dat, zoals dat ook in het burgerlijk
procesrecht het geval is, de rechtsbetrekking ex nunc de inzet van de
procedure wordt, waarbij ook aan het betrokken bestuursorgaan een
actie toekomt.’ 40
In de daaropvolgende paragraaf worden aard en functie van het uniforme
procesrecht geschetst voor zover consequenties worden verbonden aan de
nieuwe koers van het bestuursprocesrecht. Gekozen wordt:
‘voor de rechtsbeschermingsfunctie (…) als primaire doelstelling van
het bestuursprocesrecht. Het bestuursprocesrecht dient derhalve een
adequaat kader te bieden voor het bindend beslechten van een
rechtsgeschil in de verhouding tussen burger en bestuursorgaan.
Eén en ander betekent, dat die kenmerken van de bestaande
regelingen van bestuursprocesrecht die uitsluitend dienstbaar kunnen
zijn aan het verwezenlijken van de doelstelling van het handhaven van
het objectieve publiekrecht, in de nieuwe opzet niet terugkeren. Het
betekent ook, dat de keuze van de wetgever voor de primaire
doelstelling onder omstandigheden voor de rechter redengevend kan
zijn bij de uitleg en de toepassing van het bestuursprocesrecht. Uit het
voorgaande volgt overigens niet, dat het handhaven van het objectieve
recht geen rol meer speelt. Voor elke regeling van procesrecht – die
immers uit de aard der zaak dienstbaar is aan het geldend maken van
aan het materiële recht ontleende aanspraken – geldt dat haar toepassing
leidt tot het handhaven van het objectieve recht. Dat is voor het
bestuursprocesrecht niet anders. Waar het om gaat, is dat als gevolg van
de veranderde verhouding tussen bestuursorgaan en burger de
handhaving van het objectieve publiekrecht niet langer een zelfstandige,

40

PG Awb II, p. 174.
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laat staan de primaire doelstelling van het bestuursprocesrecht kan
zijn.’ 41
In de memorie van toelichting wordt niet geëxpliciteerd wat onder
rechtsbescherming wordt verstaan. Enige indirecte informatie is te vinden in de
memorie van toelichting bij het voorontwerp zoals deze voor advies naar de
Raad van State is gestuurd. Hierin worden in eerste instantie de twee
doelstellingen van het bestuursprocesrecht, de individuele rechtsbescherming en
de handhaving van het objectieve recht, als nevengeschikt geïntroduceerd. De
keuze voor rechtsbescherming boven de handhaving van het objectieve recht
wordt in de daaropvolgende paragraaf aan de orde gesteld. Als reden voor het
primair stellen van de rechtsbeschermingsfunctie wordt aangevoerd dat het
bestuursprocesrecht ‘een ongeschikt middel is voor een goede en systematische
controle op de naleving van het objectieve recht door het bestuur’. 42 De
verandering in de rechtsbetrekking tussen burger en overheid, die een cruciale
rol speelt in de definitieve memorie van toelichting, speelt hier nog geen rol. 43
In de definitieve toelichting wordt een verband gelegd tussen de
rechtsbeschermingsfunctie en het uitgangspunt van proceseconomie en het
belang van efficiency, effectiviteit en geschilbeslechting:
‘Maar ook voor de rechtsbeschermingsfunctie geldt, dat onder ogen
moet worden gezien in hoeverre de gewijzigde verhouding tussen
bestuursorgaan en burger vraagt om veranderingen in het op basis van
die doelstelling op te stellen bestuursprocesrecht. Met andere woorden:
er dient een nieuw evenwicht te worden gevonden. Bij dat laatste
denken wij nadrukkelijk ook aan het, algemene belang dat is gemoeid
met een zo spoedig mogelijke afdoening van bestuursrechtelijke
geschillen. Daarmee verwant is het uitgangspunt van de
proceseconomie. Zowel bij het opstellen van regels van procesrecht als
bij de uitleg en de toepassing daarvan dient het gezichtspunt van
efficiency en effectiviteit nadrukkelijk te worden betrokken. Het is
immers zowel voor partijen als voor de rechter van belang, dat het
bestuursprocesrecht zelf geen belemmeringen opwerpt voor een
adequate beslechting van geschillen in de verhouding tussen burger en
bestuursorgaan. Het uitgangspunt van de proceseconomie mag echter
niet prevaleren boven het streven naar de handhaving en de verdere
verbetering van de juridische kwaliteit en het gehalte van de
rechtspraak.’ 44
41

PG Awb II, p. 174.
Conceptmemorie van toelichting bij het aan de RvS voorgelegde voorstel, p. 30-31.
43
Dit roept de vraag op naar aanleiding waarvan deze verandering tussen deze twee memories
van toelichting precies heeft plaatsgehad. In het nader rapport wordt wel gesproken over de
‘ingrijpende wijziging’ die de MvT heeft ondergaan naar aanleiding van het advies van de
RvSt, PG Awb II, p. 167.
44
PG Awb II, p. 174-175.
42
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Het nieuwe bestuursprocesrecht
Na de bespreking van de doelstelling komen opnieuw de vier karakteristieken
van het bestuursprocesrecht aan bod. Er verandert feitelijk weinig ten opzichte
van het klassieke bestuursprocesrecht. Opnieuw staat de rechtmatigheidstoetsing
ex tunc van een besluit centraal. Dit ligt niet voor de hand voor een procesrecht
waarin de rechtsbeschermingfunctie voorop staat. 45 De memorie van toelichting
benadrukt dan ook dat ‘de nadelige consequenties van het noodzakelijkerwijs
thans handhaven van deze benadering zoveel mogelijke [dient] de worden
geredresseerd’. 46 Aan de rechter worden daarom bevoegdheden toegekend om
een geschil finaal te beslissen; een vernietiging waarmee partijen niets
opschieten, dient te worden vermeden.
De tweede karakteristiek, de korte beroepstermijnen, blijft gehandhaafd,
evenals de karakteristiek van het zoeken naar de materiële waarheid. Deze
laatste karakteristiek wordt echter ‘gerelativeerd’, dat wil zeggen de activiteit
van de rechter op dit vlak wordt onder het nieuwe bestuursprocesrecht beperkt.
Ten eerste wordt de waarheidsvinding beperkt doordat de rechter gebonden is
aan het geschil zoals dat door partijen aan hem is voorgelegd.
‘Meer is, gelet op de rechtsbeschermingsfunctie van het
bestuursrechtelijk geding en het gegeven van het bestaan van een
rechtsbetrekking tussen partijen, niet nodig en ook niet gewenst. De
rechter behoort derhalve niet buiten de omvang van het voorgelegde
geschil te treden, niet ultra petita te gaan. Dit is neergelegd in het
voorgestelde artikel 8.2.6.4, eerste lid, [8:69, lid 1, KdJ] van de Awb.’ 47
Een tweede beperking hangt hiermee samen en vloeit eveneens voort uit artikel
8:69 lid 1: de mogelijkheid van reformatio in peius verdwijnt. 48 De activiteit van
waarheidsvinding wordt weliswaar beperkt door artikel 8:69 lid 1 Awb, maar
voor het overige lijkt er verder weinig te veranderen onder het nieuwe
bestuursprocesrecht. De rechter blijft actief op het vlak van de feitenvaststelling
maar houdt daarbij rekening met de positie van partijen. Hij levert als het ware
maatwerk:
‘Wat blijft, is de actieve rechter, en daarmee de verplichting van de
rechter om ambtshalve de rechtsgronden aan te vullen (artikel 8.2.6.4,
tweede lid) en de bevoegdheid om ambtshalve feiten aan te vullen
45

Zie ook PG Awb II, p. 174 van de memorie van toelichting waarin wordt vermeld dat het
niet is uitgesloten dat op een gegeven moment de rechtsbetrekking ex nunc de inzet wordt
van de bestuursrechtelijke procedure.
46
PG Awb II, p. 175.
47
PG Awb II, p. 175.
48
Dat wil zeggen, de reformatio in peius ‘in strikte zin’. Dat wil o.a. zeggen dat een appellant
nog wel slechter af kan zijn in beroep als gevolg van bijvoorbeeld de inbreng van derdenbelanghebbenden. Voor verder toelichting op art. 8:69 lid 1 wordt verwezen naar de
toelichting bij het artikel. Zie hiervoor par. 6.3.4.
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(artikel 8.2.6.4, derde lid). Met name het laatste punt kan worden gezien
als een specifiek kenmerk van het bestuursprocesrecht. Het volgt
rechtstreeks uit de ongelijkheidscompensatie. Daarmee dient de rechter
bij de toepassing rekening te houden: naarmate de ongelijkheid in casu
minder is (dat zou bij voorbeeld kunnen in een geschil tussen een groot
bedrijf en een kleine gemeente of tussen twee min of meer
gelijkwaardige bestuursorganen), is er minder reden om van deze
bevoegdheid gebruik te maken.’ 49
Net als onder het klassieke bestuursprocesrecht zijn er geen regels van materieel
bewijsrecht. 50
Ten slotte de vierde karakteristiek. Ook het nieuwe bestuursprocesrecht
beoogt laagdrempelig te zijn. ‘Gehandhaafd zijn daarom de eenvoudige
rechtsingang, de betrekkelijk geringe kosten voor het instellen van beroep bij de
rechter in eerste aanleg, het niet voorschrijven van procesvertegenwoordiging of
rechtsbijstand en de betrekkelijk informele procedure.’ 51 Op een tweetal punten
wordt een wijziging voorgesteld. In het kader van de veranderde verhouding
tussen burger en bestuursorgaan wordt ook de kostenveroordeling van de burger
mogelijk gemaakt. 52 Met het oog op een doelmatige en doeltreffende
beslechting van de geschillen wordt voor het instellen van hoger beroep een
substantieel hoger griffierecht gevraagd.
Bestuursprocesrecht en burgerlijk procesrecht
Het primair stellen van de rechtsbeschermingsfunctie roept de vraag op in
hoeverre bij de totstandkoming van het nieuwe procesrecht harmonisatie met het
burgerlijk procesrecht is nagestreefd. In de toelichting wordt ten eerste het
fundamentele verschil tussen de twee procesrechten benadrukt. Daarnaast wordt
opgemerkt dat de verzoekschriftprocedure belangrijke overeenkomsten vertoont
met het bestuursprocesrecht bijvoorbeeld ten aanzien van het informele karakter
van de procedure en het belang van de mondelinge behandeling. 53
Geconcludeerd wordt dat de procesrechten naar elkaar toe groeien, maar dat in
verband met de grote verschillen terughoudendheid moet worden betracht met
het overnemen van regels van burgerlijk procesrecht in het
bestuursprocesrecht. 54

49

PG Awb II, p. 175. Zie voor de overige tekst in de Awb ten aanzien van de
feitenvaststelling hierna par. 6.3.3.
50
Zie hierna par. 6.3.3.
51
PG Awb II, p. 176.
52
PG Awb II, p. 176. Dit wordt later teruggedraaid.
53
PG Awb II, p. 177.
54
PG Awb II, p. 177.
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6.3.2.2 Parlementaire behandeling
Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel wordt beperkt ingegaan
op de nieuwe richting van het procesrecht. Vanuit de PvdA-fractie en van de
leden van de Vaste commissie voor Justitie komt de vraag waarom de regering
als consequentie van de keuze voor de rechtsbescherming als primaire
doelstelling er niet voor heeft gekozen om de individuele rechtens te
beschermen belangen van appellant het object van het bestuursprocesrecht te
laten zijn. Daarbij wordt verwezen naar de opvattingen van Tak. 55 De regering
antwoordt uiteindelijk dat de stap naar een vorderingsrecht als uitgangspunt te
radicaal is. 56 Verder stelt de SGP een vraag over de vrijheid die de rechter heeft
bij het uitoefenen van zijn processuele bevoegdheden. 57 De regering verwijst in
haar antwoord naar de behoefte aan flexibiliteit voor de rechter en de noodzaak
voor de ontwikkeling van een beleid ten aanzien van het gebruik van de
bevoegdheden. 58 De GPV ten slotte merkt op dat er bij de doelstellingen van het
bestuursprocesrecht sprake is van een accentverschuiving, niet van een
tegenstelling. ‘Handhaving van het objectieve publiekrecht dient niet uit het
gezichtsveld te verdwijnen.’ 59 De regering antwoordt dat dit niet het geval zal
zijn, het procesrecht dient per definitie mede tot handhaving van het objectieve
recht, zij het altijd via de ingang van een concrete casus. 60

6.3.2.3 De functie van het procesrecht in het licht van eerdere en latere
ontwikkelingen
Onder bestuursrechtelijke ‘rechtsbescherming’ in brede zin kan worden verstaan
‘het geheel aan mogelijkheden om achteraf op te komen tegen een (al genomen)
besluit of (al verrichte) andere handeling’. 61 De keuze voor rechtsbescherming
als primaire functie van het bestuursprocesrecht zegt dus weinig over de inhoud
van dit procesrecht, temeer omdat het de vraag is of, zoals de memorie van
toelichting suggereert, in het verleden handhaving van het objectieve recht wel
de primaire functie van het bestuursprocesrecht was. 62 Ook de memorie van
toelichting geeft geen inzicht in hoe ook de handhavingsfunctie de individuele
rechtsbescherming diende. 63
In de toelichting op de keuze voor ‘rechtsbescherming’ als primaire functie
van het nieuwe bestuursprocesrecht zijn drie stromingen zichtbaar, die elk een
ander aspect van ‘rechtsbescherming’ belichten. 64 Ten eerste is dat de stroming
55

PG Awb II p. 224 e.v. Verwezen wordt naar Tak 1992a.
PG Awb II, p. 212.
57
Kamerstukken II 1991/92, 22495, 5, p. 17.
58
PG Awb II, p. 201.
59
Kamerstukken II 1991/92, 22495, 5, p. 17.
60
PG Awb II, p. 202.
61
Damen e.a. 2012, p. 24.
62
De Poorter & De Graaf 2011, p. 23; Allewijn 1994, p. 112. Zie ook par. 6.4.2.
63
Zie daarvoor par. 5.6.5.
64
Zie voor een helder overzicht Brugman 2010, par. 2.2.3.
56
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die de verhouding tussen burger en overheid in bredere zin beschrijft als een
(wederkerige/tweezijdige) rechtsverhouding. 65 Ten tweede is er de stroming die
onder andere wordt vertegenwoordigd door Scheltema, die stelt dat de functie
van het procesrecht vooral gericht moet zijn op geschilbeslechting. 66 Ten derde
is, met name voor zover de beschrijving van de kenmerken van het klassieke
bestuursprocesrecht aan de orde zijn, de stroming zichtbaar die het procesrecht
zoals dat werd gehanteerd door de raden van beroep voorstaat. 67
De verschillende stromingen vragen gedeeltelijk om een tegengestelde
uitwerking van het bestuursprocesrecht. De eerste twee wijzen in de richting van
grotere partijautonomie en minder ambtshalve invloed van de rechter. Het
begrip ‘rechtsbescherming’ wijst hier in de richting van de bescherming van
subjectieve rechten. De inrichting van het bestuursprocesrecht krijgt in deze
opvatting trekken van het burgerlijk procesrecht. In de derde stroming staan in
de toepassing van het bestuursprocesrecht eerder de feitelijke belangen van de
burgers centraal. De rechter beschikt over de vrijheid om ambtshalve die
belangen in ogenschouw te nemen. Rechtsbescherming kan dan worden opgevat
als de bescherming door het recht van die feitelijke belangen. Een informele
procedure met een actieve rechter, zoals beschreven in het klassieke
bestuursprocesrecht, is daarvoor geschikt. In het algemene deel van de memorie
van toelichting ligt het accent weliswaar op de eerste twee stromingen, maar
omdat vervolgens in de concrete inrichting van het procesrecht en de toelichting
daarop toch grotendeels wordt verwezen naar het klassieke bestuursprocesrecht,
wordt de indruk gegeven dat met het uniforme procesrecht is beoogd de deels
tegengestelde tendensen te combineren. 68
Op de notie van het bestaan van een wederkerige rechtsbetrekking tussen
overheid en burger bestond veel kritiek. 69 De kritiek betrof niet zozeer de
erkenning van het bestaan van een rechtsbetrekking, ondanks het feit dat men
van mening verschilde wat daarvan precies de inhoud zou zijn. 70 De bezwaren
richtten zich tegen de notie van wederkerigheid, voor zover deze zou impliceren
dat overheid en burger gelijke of gelijkwaardige verplichtingen ten opzichte van
elkaar zouden hebben. 71 Uit de toelichtingen bij de eerste en tweede tranche van
de Awb valt op de maken dat uit de wederkerigheid voortvloeit dat de burger
ook bepaalde verplichtingen heeft ten opzichte van de overheid, zoals het
verschaffen van de benodigde gegevens voor het afgeven van een beschikking
op aanvraag. 72 Dit punt was destijds niet vanzelfsprekend, het maakte duidelijk
65

Hirsch Ballin 1989; Van Male 1993, Schueler 1994.
Ter Brugge e.a. 1991.
67
Allewijn 1994.
68
Veelal wordt echter geconcludeerd dat men geen keuze heeft gemaakt, zie bijv. Schueler
e.a. 2007, p. 47.
69
Zie voor een uiteenzetting o.a.: Hirsch Ballin 1989, p. 1-4; Schueler 1994, p. 165-172.
70
Van Male 1993, p. 1 en 9-17.
71
Van Male 1993, p. 18-21; Damen 1993; Van der Linden & Tak 1995; Allewijn 1994, p. 90.
72
PG Awb I, p. 40. Terugkijkend zou je kunnen zeggen dat met het noemen van de
verplichting tot het verschaffen van gegevens, de burger officieel een rol krijgt toebedeeld
bij de feitenvaststelling in het proces, waarmee de verantwoordelijkheid van de rechter tot
66
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waar de service verlenende overheid zijn grens vond. 73 In de jaren negentig
werd ‘de eigen verantwoordelijkheid van de burger’ echter al snel het
uitgangspunt voor allerlei veranderingen en was dit aspect van wederkerigheid
verder geen voorwerp van discussie. Tezamen met de notie van wederkerigheid
verdwijnt aanvankelijk ook het idee van de rechtsbetrekking naar de
achtergrond. 74
In de jaren na de invoering van de Awb kunnen in de discussies dan ook
heel globaal twee stromingen worden onderscheiden. De eerste stroming legt de
nadruk op rechtsbescherming als geschilbeslechting, en voorziet een
ontwikkeling van het bestuursprocesrecht in de richting van een partijenproces.
De tweede stroming blijft vasthouden aan bepaalde kenmerken van het klassieke
bestuursprocesrecht, omdat men van mening is dat een partijenproces, waarin de
rechter zich lijdelijk opstelt, juist afbreuk zal doen aan de rechtsbescherming van
de burger. 75 In de eerste jaren na de invoering van de Awb draait het vooral om
de vraag wat de rol is van de resterende kenmerken van het klassieke
bestuursrecht. 76
In 2007, wanneer duidelijk wordt dat het streven naar de materiële waarheid
voor de regering geen achterliggend ideaal meer is, is die rol uitgespeeld. 77 Dat
wil niet zeggen dat het bestuursprocesrecht er geen kenmerken meer van bevat,
maar deze staan nu in het teken van de finale geschilbeslechting. De opvatting
van rechtsbescherming als geschilbeslechting is uiteindelijk de dominante
stroming geworden. In 1994 was dit nog niet zo evident als later wel werd
aangenomen. 78

6.3.3 Feitenvaststelling
6.3.3.1 Tekst van het wetsvoorstel en memorie van toelichting
In het wetsvoorstel VEF wordt uitgegaan van een rechter die actief is ten
aanzien van de feitenvaststelling. Daartoe wordt hem een groot aantal
bevoegdheden toegekend om zelf de juiste feiten vast te stellen of te laten
materiële waarheidsvinding op dit punt komt te vervallen. Dit voorbeeld zou dan het begin
markeren van het recours subjectif ten aanzien van de feitenvaststelling. Ik heb niet het idee
dat dat destijds zo bedoeld was.
73
Van Galen & Van Maarseveen 1981, p. 21-22; Verheij 1992. In deze stukken gaat het om
de opstelling van de rechter, maar die houding wordt natuurlijk in eerste instantie verwacht
van het bestuursorgaan.
74
Het verdwijnt niet helemaal. Zie bijvoorbeeld Polak 2000. De laatste jaren is de
rechtsbetrekking weer voorwerp van discussie nu met de voortschrijdende subjectivering
van het bestuursprocesrecht naar alternatieven wordt gezocht voor het besluitbegrip als
ingang voor de rechtsbescherming. Zie Van Ommeren e.a. 2013; Huisman & Van Ommeren
2014.
75
Zie par. 6.4.2.
76
Zie hoofdstuk 7.
77
Ilsink e.a. 2007/Commissie Evaluatie Awb III. Zie par. 7.4.3.
78
Zie par. 6.4.2., 7.3.2.1., 7.4.2.
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vaststellen in het vooronderzoek en ter zitting. De rechter kan partijen oproepen
om te verschijnen, al dan niet voor het geven van inlichtingen. 79 Hij kan partijen
en anderen verzoeken binnen een door hem te bepalen termijn schriftelijk
inlichtingen te geven en onder hen berustende stukken in te zenden, en heeft de
bevoegdheid getuigen op te roepen. 80 De rechter kan een deskundige benoemen
voor het instellen van onderzoek 81 en onderzoek ter plaatse instellen. 82 Hij kan
ook ter zitting partijen en getuigen oproepen en deskundigen benoemen. In al
deze bepalingen geeft de wet de rechter de vrijheid om naar eigen inzicht
gebruik te maken van deze bevoegdheden. Er is geen sprake van aanwijzingen
voor het gebruik ervan. Deze ruime vrijheid maakt dat de rechter actief kan
optreden, maar er ook voor kan kiezen om zich lijdelijk op te stellen. Dit brengt
het gevaar met zich mee dat het procesrecht niet eenvormig wordt toegepast. De
regering vindt dit geen onoverkomelijk probleem.
‘Gelet op de discretionaire aard van de aan de rechter toegekende
processuele bevoegdheden en op het feit dat niet in alle gevallen hoger
beroep openstaat, verdient het aanbeveling dat de rechterlijke colleges
die het uniforme bestuursprocesrecht toepassen, in goed overleg – en
uiteraard met behoud van ieders onafhankelijkheid – beleid ontwikkelen
om een beredeneerd en voorspelbaar gebruik van deze discretionaire
bevoegdheden te bevorderen. In de gevallen waarin wel hoger beroep
openstaat, kan uiteraard tegelijk met het hoger beroep tegen de
uitspraak worden geklaagd over tussenbeslissingen. Voorts kan in
klemmende gevallen de rechtseenheidsvoorziening uitkomst bieden.’ 83
Artikel 8: 69 lid 3 geeft de rechter de bevoegdheid om ambtshalve de feiten aan
te vullen. Het is een bevoegdheid die vanouds aan de bestuursrechter toekwam,
maar die nooit als zodanig was gecodificeerd. 84 De memorie van toelichting en
de overige parlementaire stukken bevestigen het beeld van de actieve
feitenrechter, dat uit de wetsbepalingen oprijst. Het uitgangspunt is het streven
naar het zoeken van de materiële waarheid. Anders dan in het burgerlijk
procesrecht hoeft de rechter zich in beginsel niet neer te leggen bij de feiten
zoals deze door partijen worden gepresenteerd, hij kan doorvragen. 85 De
bevoegdheid van de rechter om ambtshalve de feiten aan te vullen wordt gezien
als een specifiek kenmerk van het bestuursprocesrecht dat rechtstreeks volgt uit
de ongelijkheidscompensatie. Het beginsel van ongelijkheidscompensatie is dan
ook het richtsnoer bij de toepassing van artikel 8:69 lid 3: naarmate de
79

Art. 8:44, PG Awb II, p. 441-442.
Art. 8:45 en art. 8:46, PG Awb II, p. 442-443.
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Art. 8:47, PG Awb II, p. 443-445.
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Art. 8:50, PG Awb II, p. 445-446.
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PG Awb II, p. 175-176.
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Evenmin stond de bepaling in de conceptversie van de Awb die voor advies naar de Raad
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PG Awb II, p. 463.
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ongelijkheid tussen partijen minder is, is er minder reden om van de
bevoegdheid gebruik te maken. 86 Dit dient wel te gebeuren binnen de door
artikel 8:69 lid 1 getrokken grenzen. 87 Dat de rechter ongelijkheidscompensatie
op maat moet bieden, betekent dat hem niet alleen een wettelijke bevoegdheid is
gegeven om actief te zijn, maar dat ook van hem verwacht wordt dat hij een
actieve, betrokken attitude heeft bij de toepassing van die bevoegdheid.
Het wetsvoorstel bevat enkele regels van formeel bewijsrecht, maar slechts
één regel van materieel bewijsrecht. De vrijbewijsleer wordt gehandhaafd:
‘Wat eveneens blijft, is het vrijwel ontbreken van regels van materieel
bewijsrecht. Artikel 8.2.6.4. [8:69 lid 1, KdJ] kan worden beschouwd
als het enige artikel waarin materieel bewijsrecht is opgenomen: het
schrijft de rechter dwingend voor, waarop hij zijn uitspraak zal moeten
baseren. In een stelsel waarin de rechter de bevoegdheid heeft
ambtshalve de feiten aan te vullen, is aan een wettelijk stelsel van
materieel bewijsrecht niet of nauwelijks behoefte. Dat neemt niet weg,
dat de rechter, afhankelijk van onder meer de verhouding tussen
partijen, de aard van het geschil en de in het geding zijnde feiten, naar
redelijkheid en billijkheid stelplicht en bewijslast over de partijen heeft
te verdelen.’ 88

6.3.3.2 Parlementaire behandeling
In deze paragraaf wordt op de parlementaire behandeling van twee aspecten van
de feitenvaststelling nader ingegaan. Ten eerste is dat de vraag hoe het zoeken
naar de materiële waarheid zich verhoudt tot het door de regering gekozen
uitgangspunt van een zekere gelijkwaardigheid van partijen. Ten tweede wordt
gekeken of meer duidelijkheid ontstaat over hoe de rechter gebruik dient te
maken van de vele discretionaire bevoegdheden die hij op grond van de Awb
krijgt.
Materiële waarheidsvinding en rechtsbescherming
In het voorlopig verslag komt van de D66-fractie een vraag naar de reikwijdte
van artikel 8:69 lid 3. Zij vraagt de regering naar een reactie op de visie van
Verheij:
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PG Awb II p. 175 en p. 464. Ambtshalve aanvulling van de feitelijke gronden was
voorheen een manier waarop de rechter ambtshalve de omvang van het geding uitbreidde.
Vandaar dat de bevoegdheid wordt benoemd in 8:69 lid 3.
87
PG Awb II, p. 463: ‘De bevoegdheid de feitelijke gronden aan te vullen gaat niet zover, dat
de rechter feiten aan zijn uitspraak ten grondslag kan leggen waarover partijen zich in de
procedure niet hebben kunnen uitlaten. De onderhavige bevoegdheid laat derhalve de regel
van het eerste lid onverlet.’ Hier legt de wetgever een relatie tussen 8:69 lid 1 en het
verdedigingsbeginsel.
88
PG Awb II, p. 175.
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‘N. Verheij is in Nieuw bestuursprocesrecht van mening dat de rechter
binnen de grenzen van het geschil niet alleen de juistheid maar ook de
volledigheid van de door het bestuur gestelde feiten te onderzoeken,
aldus de leden van de D66-fractie. Hoe staat de regering ten opzichte
van de visie van N. Verheij terzake?’ 89
In de memorie van antwoord wordt niet verwezen naar de visie van Verheij,
maar wel naar de mate van activiteit van de rechter in relatie tot het bieden van
ongelijkheidscompensatie. Er wordt evenals in de memorie van toelichting
gewezen op het feit dat de rechter het gebruik van de bevoegdheid van artikel
8:69 lid 3 kan aanpassen aan de feitelijke verhoudingen tussen partijen in het
concrete geval. Naarmate de ‘ongelijkheid’ tussen partijen groter is, zal er voor
de rechter meer aanleiding kunnen zijn om ambtshalve de feiten aan te vullen. 90
Er wordt niets gezegd over de bevoegdheid, verplichting of attitude van de
rechter als hij te maken heeft met gelijkwaardige partijen.
Als het de bedoeling is dat bij gelijkwaardige partijen de rechter niet actief
aan waarheidsvinding doet, dan ligt het voor de hand dat het procesrecht een
systeem van bewijsregels bevat. De wetgever heef er echter van afgezien deze
vast te stellen. In het algemene deel van de memorie van toelichting, waarin
zoals vanouds een koppeling wordt gemaakt tussen de activiteit van de rechter
ten aanzien van de vaststelling van de feiten en het ontbreken van regels van
bewijsrecht, wordt wel toegelicht wat de rechter moet doen als er sprake is van
gelijkwaardige partijen. Hij dient zelf, naar redelijkheid en billijkheid, stelplicht
en bewijslast over partijen te verdelen. 91
Vanuit de Kamer wordt de vraag gesteld waarom niet ook de artikelen
betreffende de bewijskracht van authentieke akten en partijgetuigen van
overeenkomstige toepassing worden verklaard, en waarom er sprake is van een
discretionaire bevoegdheid met betrekking tot het beëdigen van getuigen. 92 De
regeringscommissaris antwoordt:
‘Er is een aantal technische vragen over het procesrecht gesteld. Die
hadden betrekking op de manier van bewijsvoering. Ik noem
bijvoorbeeld de bewijskracht van een authentieke akte en het beëdigen
van getuigen. Waarom zijn daar geen strakkere regels voor gegeven?
Dat hangt een beetje samen met het feit dat in het bestuursprocesrecht
eigenlijk een betrekkelijk vrijbewijsleer van toepassing is. Ik wijs ook
op de ervaringen in het bestuursprocesrecht, waarbij het aan de rechter
is om te beoordelen wat de bewijskracht van de verschillende
aangevoerde bewijsmiddelen is. Het verdient derhalve de voorkeur om
de regeling te houden zoals die al was, namelijk dat daar niet te veel
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PG Awb II, p. 463-464.
PG Awb II, p. 464.
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PG Awb II, p. 175. Zie ook hiervoor, par. 6.3.3.1.
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formele regels voor worden gegeven. Dat heeft tot nu toe in het
bestuursprocesrecht heel goed gefunctioneerd.’ 93
Het bredere probleem dat de vrijbewijsleer oplevert voor de rechtszekerheid van
partijen en de relatie met materiële waarheidsvinding komt hier niet aan de orde
maar wel in een eerder stadium van de parlementaire geschiedenis. In zijn
advies had de Raad van State om toelichting gevraagd op het ontbreken van
regels van materieel bewijsrecht. Hij had in zijn advies bij de eerste tranche van
de Awb al de suggestie gedaan om algemene regels van bewijsrecht op te
nemen. Daarop was in nader rapport niet gereageerd en daarom wordt de
suggestie herhaald. 94 De regering antwoordt dat in de gewijzigde memorie van
toelichting wordt uiteengezet dat de karakteristiek van het zoeken naar de
materiële waarheid in het bestuursprocesrecht en het kenmerk van de
ongelijkheidscompensatie naar haar opvatting ‘pleiten tegen het van
overeenkomstige toepassing verklaren van met name de materieelrechtelijke
bepalingen van het civiele bewijsrecht, die immers uitgaan van de
gelijkwaardigheid van partijen en mede daardoor van een grotere
partijautonomie’. 95
Vrijheid van de rechter versus rechten van partijen
Bij de totstandkoming van de wet ontstaat weinig discussie over het feit dat de
rechter actief zal zijn ten aanzien van de feitenvaststelling. De vele
bevoegdheden die de rechter krijgt in het vooronderzoek worden met
instemming ontvangen. Bij deze bevoegdheden gaat het echter meestal om vrije
bevoegdheden van de rechter in de vorm van ‘kan-bepalingen’. De rechter kan
gebruik maken van een bevoegdheid, maar kan dit ook nalaten. De wet regelt
niets over het gebruik van de bevoegdheden. Een van de belangrijkste
kritiekpunten van de Raad van State in zijn advies op het wetsvoorstel betreft
deze vrijheid van de rechter. De Raad heeft op zich geen bezwaar tegen een
stelsel dat als ‘globaal en niet gedetailleerd’ wordt omschreven, maar voorziet
problemen wanneer dat recht door negentien verschillende rechtbanken zal
moeten worden toegepast. Als voorbeeld verwijst het Hoog College naar de
manier waarop gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheden uit het
vooronderzoek. ‘Zo zal het ene college eerder geneigd zijn een
deskundigenbericht in te winnen dan het andere.’ Die verschillende toepassingen
wil de Raad voorkomen. 96
In haar antwoord stelt de regering voorop dat verscheidenheid goed is voor
de ontwikkeling van het recht. Door middel van zelfregulering door de
93

PG Awb II, p. 420-421. Zie ook p. 406.
PG Awb II, p. 165. De suggestie bij wetsontwerp 21221 wordt gedaan in de paragraaf over
bestuursrecht en bestuursprocesrecht. Er wordt daar op aangedrongen om vast in hoofdstuk
6 van de Awb enige procesrechtelijke regels op te nemen. Er is daar sprake van een
paragraaf 6.5 die bijzondere bepalingen op een administratieve rechter moet bevatten.
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PG Awb II, p. 169.
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rechtbanken, de bevordering van eenheid door appelcolleges en zo nodig een
rechtseenheidsvoorziening, kan rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid worden
voorkomen. De regering is dus niet van plan om de vrijheid die rechters hebben,
te reguleren. 97
Het onderwerp komt ook aan de orde bij de bevoegdheid van de rechter om
na kennisneming van het beroepschrift te bepalen in welke mate er behoefte is
aan een vooronderzoek. De regering maakt hier een voorbehoud, namelijk dat de
beslissingen van de rechter in het vooronderzoek voor partijen controleerbaar en
bekritiseerbaar dienen te zijn. 98 De Raad onderschrijft de noodzaak van een
dergelijk voorbehoud en dringt erop aan om ‘waar dat mogelijk is zonder het
globale en niet gedetailleerde karakter van de nieuwe regeling geweld aan te
doen’, aanvullingen in de wet op te nemen om de inbreng van de belangen van
de procederende partijen te waarborgen. 99 Voor zover dat niet mogelijk is, wijst
de Raad nogmaals op het belang om de vrijheid die de rechter heeft, op de een
of andere manier te reguleren. ‘Mocht daarbij blijken dat een verantwoord
evenwicht tussen de vrijheid van de rechter en de belangen van partijen beter
bereikt kan worden door aanvulling van wetteksten, dan ware daartoe over te
gaan.’ 100
De regering geeft haar antwoord op dit deel van het advies via een
vergelijking met het civiele procesrecht. 101
‘Daarbij is niet uitgesloten, dat de actieve houding van de
administratieve rechter meer en meer ingang zal vinden op het terrein
van de civiele rechtspraak, waar zij overigens reeds thans op
verschillende terreinen valt waar te nemen. Daarbij zou dan sprake zijn
van een zekere invloed van de bestuursrechtspraak op de civiele
rechtspraak. Een invloed in omgekeerde richting valt te ontwaren waar
het gaat om het veilig stellen van de belangen van partijen in de
procedure. Het verheugt ons dat de Raad de noodzaak van het opnemen
van de desbetreffende bepalingen in het nieuwe bestuursprocesrecht
onderschrijft.
De Raad stelt aan de orde, of de desbetreffende wettelijke
bepalingen voldoende zijn om de inbreng van de procederende partijen
in de procedure te waarborgen. Wij menen, mede gelet op het door ons
nagestreefde karakter van het nieuwe bestuursprocesrecht, dat in het
wetsvoorstel een goede balans is gevonden.’ 102
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De regering voelt dus weinig voor het toekennen van extra processuele rechten
aan de burger en vertrouwt op de actieve opstelling van de rechter. In de
uiteindelijke memorie van toelichting licht de regering haar standpunt nog eens
toe. Ze stelt voorop dat de verscheidenheid in toepassing van het procesrecht een
normaal verschijnsel is dat op zichzelf niet bedenkelijk hoeft te zijn. Het kan de
kwaliteit en de ontwikkeling van het recht ten goede komen. Wel moet worden
gewaakt tegen rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid. Daartoe denkt ze aan
zelfregulering op het niveau van de rechtbanken, bevordering van eenheid in
toepassing van het procesrecht door de appelcolleges en zo nodig een
rechtseenheidsvoorziening als sluitstuk. 103

6.3.3.3 De feitenvaststelling in het licht van eerdere en latere ontwikkelingen
De Awb-rechter heeft voor de feitenvaststelling evenveel of meer bevoegdheden
tot zijn beschikking dan de vroegere administratieve rechters. 104 Omdat
handhaving van het objectieve recht geen zelfstandige functie meer is van het
bestuursprocesrecht, dient de omvang van de activiteit van de rechter ten
aanzien van de feitenvaststelling te worden toegesneden op het voorliggende
geschil. In de memorie van toelichting wordt echter nog wel gesproken over de
‘materiële waarheid’. Vanuit het gezichtspunt van rechtsbescherming in de zin
van bescherming van subjectieve rechten lag materiële waarheidsvinding door
de rechter niet voor de hand en zou verwacht worden dat de
verantwoordelijkheid voor het aanleveren van feiten meer bij partijen kwam te
liggen. 105 Ervaringen met het Kroonberoep, de TwK en, in negatieve zin, de Wet
Arob, lieten echter zien dat in sommige rechtsgebieden finale geschilbeslechting
juist werd bevorderd door een actieve rol van de rechter bij de
feitenvaststelling. 106 Ook de raden van beroep kenden de traditie van een rechter
die actief was bij het feitenonderzoek, zodat op dit vlak de verschillende visies
op de functie van het bestuursprocesrecht toch leidden tot overeenstemming
over de inrichting ervan. De hoop was dat ook de voormalige Arob-rechters zich
zouden richten naar een actiever regime. 107 In praktijk gebeurde het
tegenovergestelde. Onder invloed van budgettering, maar ook doordat duidelijke
richtlijnen voor de toepassing voor de diverse bevoegdheden ontbraken, werd
niet alleen in praktijk de materiële waarheidsvinding als een achterhaald concept
beschouwd, maar ook als ideaal. Het aanleveren van de feiten werd geacht een
zaak van partijen te zijn. De vrijbewijsleer werd echter gehandhaafd. 108
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6.3.4 Omvang van de toetsing
6.3.4.1 Tekst van het wetsvoorstel
Artikel 8:69 lid 1 luidt: ‘De rechtbank doet uitspraak op de grondslag van het
beroepschrift, de overgelegde stukken, het verhandelde tijdens het
vooronderzoek en het onderzoek ter zitting.’ 109 Op het eerste gezicht gaat het
hier om een codificatie van het vereiste van hoor en wederhoor: de rechter mag
zijn uitspraak enkel op deze elementen baseren en niet op hetgeen waarover
appellanten zich niet hebben kunnen uitlaten. Het artikel lijkt te zijn ontleend
aan artikel 57 van de Wet Arbo, dat stelt dat het College zijn uitspraak
uitsluitend grondt ‘op hetgeen ter zitting te berde is gebracht en op stukken, die
ter griffie zijn neergelegd alsmede op de stukken ingezonden door een
administratief orgaan met de mededeling dat de verzoeker hiervan geen kennis
zal mogen nemen, doch ten aanzien waarvan de verzoeker heeft verklaard tegen
kennisneming door het college geen bezwaar te hebben’. Artikel 8:69 lid 1 gaat
volgens de toelichting echter over de omvang van het geding.

6.3.4.2 Toelichting en parlementaire behandeling
Aangezien in het verleden de ambtshalve feitenvaststelling in het kader van de
materiële waarheidsvinding aanleiding kon geven tot uitbreiding van de omvang
van het geschil, wordt in het algemene deel van de memorie van toelichting
artikel 8:69 lid 1 in de eerste plaats gepresenteerd als een relativering van het
streven naar de materiële waarheid:
‘Het streven naar het zoeken van de materiële waarheid blijft in de
nieuwe opzet overeind, maar is in zijn uitwerking belangrijk
gerelativeerd.
Een belangrijke relativering is, dat de rechter in beginsel gebonden
is aan de omvang van het geschil zoals door de indiener van het
beroepschrift – en mogelijke derden-belanghebbenden – aan hem
voorgelegd. Meer is, gelet op de rechtsbeschermingsfunctie van het
bestuursrechtelijk geding en het gegeven van het bestaan van een
rechtsbetrekking tussen partijen, niet nodig en ook niet gewenst. De
rechter behoort derhalve niet buiten de omvang van het voorgelegde
geschil te treden, niet ultra petita te gaan. Dit is neergelegd in het
voorgestelde artikel 8.2.6.4, eerste lid, van de Awb.’110
De tweede relativering is dat de reformatio in peius in strikte zin verdwijnt.
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het artikel. In
deze toelichting staat primair dat de omvang van het geschil waarover de rechter
een oordeel moet geven in beginsel wordt bepaald door de omvang van het
109
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PG Awb II, p. 175. Art. 8.2.6.4 = art. 8:69 lid 1.
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ingestelde beroep. Daarbij wordt verwezen naar artikel 6.3.1.6 waarin is gesteld
dat het bestuursorgaan heroverweegt op grondslag van het bezwaar.
‘Gelet op de primaire functie van het bestuursrechtelijke geding,
namelijk het bieden van rechtsbescherming, is er geen reden voor de
rechter om buiten de vordering te treden. Daarnaast zou het uit het
oogpunt van de rechtszekerheid van de bij het besluit betrokkenen
bepaald ongelukkig zijn, als de rechter buiten de grenzen van het aan
hem gepresenteerde geschil zou kunnen treden.
Uit het bovenstaande vloeit in de eerste plaats voort, dat die
onderdelen van het besluit waartegen niet wordt opgekomen, door de
rechter buiten beschouwing moeten worden gelaten. Wel past hier de
kanttekening dat de rechter niet zonder meer zal kunnen afgaan op de in
het beroepschrift geformuleerde grieven. Uit het ontbreken van
bepaalde stellingen in het beroepschrift kan men immers niet zonder
meer afleiden dat de appellant welbewust bepaalde gebreken niet aan de
orde heeft willen stellen en derhalve in deze gebreken zou willen
berusten. Het past goed bij de actieve rol die de rechter in de procedure
heeft, dat deze de appellant in de gelegenheid stelt zich hieromtrent
nader uit te laten.
In de tweede plaats mag het instellen van het beroep er niet toe
leiden, dat de indiener van het beroepschrift in een slechtere positie
komt. Een reformatio in peius in strikte zin is derhalve niet mogelijk.
Indien het bestuursorgaan op grond van in de procedure gebleken
nieuwe feiten en omstandigheden bevoegd en verplicht zou zijn het
bestreden besluit ten nadele van appellant te wijzigen, is er echter onzes
inziens geen bezwaar tegen, als de rechter in een dergelijk geval zelf in
de zaak voorziet, ondanks het feit dat dit voor de appellant per saldo tot
verslechtering leidt.’ 111
In het voorlopig verslag wordt onder andere om opheldering gevraagd over de
verhouding tussen de verplichting om de rechtsgronden aan te vullen en het
verbod van reformatio in peius. In antwoord daarop herhaalt de regering eerst de
gedachte achter het artikel. Uit de verplichting om uitspraak te doen op, onder
andere, de grondslag van het beroepschrift vloeit voort dat de rechter niet buiten
de vordering mag treden (ultra petita gaan) en appellant niet in een slechtere
positie mag komen te verkeren dan zonder het instellen van beroep mogelijk zou
zijn geweest (reformatio in peius). Deze beginselen worden gezien als een
toepassing van de keuze voor de rechtsbescherming als primaire functie van het
bestuursprocesrecht. De verplichting om ambtshalve de rechtsgronden aan te
vullen ‘moet worden gelezen in samenhang met de verplichting om op de
grondslag van het beroepschrift uitspraak te doen’. 112 Het gaat dus om het
111
112

PG Awb II, p. 463.
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aanvullen van de rechtsgronden van het beroep. Dat is anders als het gaat om
regels inzake bevoegdheid en ontvankelijkheid. Deze zijn van openbare orde en
staan daarom niet ter vrije beschikking van partijen. 113

6.3.4.3 Bepaling van de omvang van het geding in het licht van eerdere en
latere ontwikkelingen
Al voor de invoering van de Awb werd de reformatio in peius al nauwelijks tot
niet meer toegepast. 114 De praktijk van het ultra petita gaan bestond nog wel.
Deze diende enerzijds het publieke belang van het toezicht op de handhaving
van het objectieve recht. Volgens de memorie van toelichting zou deze vorm
van ultra petita gaan voortaan zijn uitgesloten. Een andere reden voor de rechter
om ultra petita te gaan was het bieden van ongelijkheidscompensatie. 115 Ervan
uitgaande dat appellant vernietiging van het bestreden besluit wenste, kon de
rechter ongelijkheidscompensatie bieden door zijn onderzoek uit te strekken tot
buiten de door appellant aangedragen aspecten van het besluit. Artikel 8:69 lid 1
lijkt deze vorm van ultra petita gaan niet uit te sluiten omdat in de toelichting zo
duidelijk verwezen wordt naar de mogelijkheid dat de rechter hier actief
onderzoek naar doet. Het lag ook niet voor de hand dat met deze traditie
gebroken zou worden, mede omdat het juist een uiting van het bieden van
rechtsbescherming is, dus een bevoegdheid in overeenstemming met de primaire
functie van het nieuwe procesrecht. Uit de toelichting kan deze consequentie
ook niet, in ieder geval niet zonder meer, worden getrokken. De Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State ziet dat na de invoering van de Awb
echter anders. Volgens de jurisprudentie staat het artikel, in het licht van de
nieuwe functie van het bestuursprocesrecht, niet toe dat de rechter buiten de
omvang van het geschil treedt, ook niet wanneer hiermee
ongelijkheidscompensatie aan de appellerende burger wordt geboden. De door
appellant aangevoerde gronden worden bepalend voor de omvang van het
geschil, de rechter vervult hier geen actieve rol meer, behalve wanneer het gaat
om bepalingen van openbare orde. 116

6.3.5 Zelf in de zaak voorzien
6.3.5.1 Tekst van het wetsvoorstel
In deze paragraaf gaat het om de laatste bevoegdheid gegeven in artikel 8:72 lid
4 Awb. Het artikel bepaalt: ‘Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart,
kan zij het bestuursorgaan opdragen een nieuw besluit te nemen of een andere
handeling te verrichten met inachtneming van haar uitspraak, dan wel kan zij
113

PG Awb II, p. 464.
Zie par. 5.6.3.
115
Zie par. 5.6.3.
116
Zie par. 7.3.2.
114
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bepalen dat haar uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit of het
vernietigde gedeelte daarvan.’

6.3.5.2 Toelichting en parlementaire behandeling
De toelichting bij afdeling 8.2.6, over de uitspraak, sluit aan bij het in het
algemene deel van de memorie van toelichting geuite voornemen om in de
bestuursrechtspraak te streven naar snelle en adequate afdoening van geschillen.
Gestreefd wordt naar een procedure die een definitief resultaat oplevert, wat
betekent dat een vernietiging waarmee de appellant niets opschiet moet worden
vermeden. In dat kader is de rechter ook de bevoegdheid gegeven om zelf in de
zaak te voorzien. Voor het gebruik van deze bevoegdheid verwijst de toelichting
eerst naar de van oudsher gehanteerde grens: er dient na vernietiging slechts één
besluit mogelijk te zijn. Vervolgens wordt een toch iets ruimere mogelijkheid
voor het gebruik van de bevoegdheid geboden. Wanneer partijen, met het oog op
het beëindigen van de procedure, aan de rechter vragen zelf in de zaak te
voorzien, dan zou de rechter aan dit verzoek tegemoet kunnen komen, ook als er
nog een zekere discretie aanwezig is. Een voorwaarde is wel dat er geen
ontoelaatbaar nadeel wordt toegebracht aan de rechtspositie van derdenbelanghebbenden. De regering verwacht, gelet op de traditie van de rechterlijke
toetsing zoals die in Nederland bestaat, niet dat het gevaar bestaat dat de rechter
‘de hem toegekende uitspraakbevoegdheden zal aangrijpen om feitelijk de
positie van het bestuur in te nemen’. 117
In de toelichting bij het artikel zelf wordt nog toegevoegd dat in veel
gevallen niet zelf in de zaak kan worden voorzien, onder meer omdat de rechter
daarvoor een oordeel moet geven over feiten en omstandigheden die daarvoor in
de procedure geen rol hebben gespeeld. ‘Het zou ondoenlijk zijn indien in die
situatie de rechter zou worden belast met een beoordeling van dergelijke feiten
en omstandigheden. In dat geval zal de rechter kunnen volstaan met de enkele
vernietiging.’ 118

6.3.5.3 Het zelf voorzien in het licht van eerdere en latere ontwikkelingen
De bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien bestond eerder in diverse
regelingen van bestuursprocesrecht maar aanvankelijk niet in de Wet Arob. De
grote hoeveelheid onbevredigende formele vernietigingen die dit tot gevolg had
en de positieve ervaringen met deze bevoegdheid in de TwK leidde ertoe dat de
bevoegdheid alsnog werd opgenomen in de Wet Arob 119 en daarna in de Awb.
In de eerste jaren na de inwerkingtreding van de Awb werd van de bevoegdheid
spaarzaam gebruikgemaakt vanwege praktische en dogmatische bezwaren. Net
als voorheen was vaak nader onderzoek nodig om zelf te kunnen voorzien.
117

PG Awb II, p. 460.
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119
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Daarvoor ontbraken tijd en middelen, maar ook de opvatting dat dit zelf
voorzien eigenlijk geen taak van de rechter was, speelde een rol bij de
terughoudende opstelling ten aanzien van deze bevoegdheid. Pas wanneer aan
het begin van de eenentwintigste eeuw door wetgever, praktijk en wetenschap
actief wordt ingezet op de finale geschilbeslechting, wordt de terughoudendheid
om van deze bevoegdheid gebruik te maken doorbroken. 120

6.4 Verwachtingen in de literatuur
6.4.1 Inleiding
In de literatuur werd de komst van het uniforme bestuursprocesrecht in het
algemeen positief ontvangen, niet alleen omdat daarmee een einde kwam aan de
willekeurige verschillen tussen de diverse bestuursprocesrechten, maar ook
omdat velen in grote lijnen tevreden waren met de inhoud van het nieuwe
procesrecht.
Er klinkt wel een aantal tegengeluiden van praktische of juist zeer
fundamentele aard. Een praktische tegenwerping was dat het te duur zou zijn,
bijvoorbeeld voor de centrale overheid door de extra reistijd van ambtenaren
naar alle negentien rechtbanken in het land. Ook werd een aanzuigende werking
voorzien en juridisering van de samenleving. 121 Verder werd een uniform
bestuursprocesrecht niet altijd nodig gevonden. 122 Tak stelt dat vooral
wetenschap en onderwijs behoefte hadden aan eenheid van het procesrecht. 123
Ten Berge ziet ook vanuit een wetenschappelijk oogpunt nadelen aan de
invoering van de Awb. Hij merkt op dat als gevolg van het uniforme
procesrecht, bestuursrechtjuristen zich weer meer op zichzelf zullen gaan
richten. Illustratief vond hij dat in de preadviezen over het nieuwe
bestuursprocesrecht de harmonisatie met het burgerlijke procesrecht
onderbelicht was gebleven. Ook merkt hij op dat de Awb veel fixatie op
positiefrechtelijk onderzoek met zich mee zal brengen. 124
In deze paragraaf wordt weergegeven wat in de literatuur de verwachtingen
waren ten aanzien van het nieuwe uniforme bestuursprocesrecht. Het gaat om de
literatuur die is gepubliceerd vanaf het verschijnen van de eerste
conceptvoorstellen tot het moment van de eerste Awb-jurisprudentie die
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Zie par. 7.5.
Kroese-Duijsters & Vellekoop 1991, p. 1481-1483. (Het gaat hier om hogere ambtenaren
van het ministerie van VROM).
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Van Galen 1991, p. 1467-1468.
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Tak 1992b, p. 2.
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Rede van Ten Berge in Allewijn, Nicolaï & Schreuder-Vlasblom 1995, 8. Hij verwijst naar
De Moor-van Vugt 1993, p. 75 en 90-91, ‘die erop wijst dat bij de opstelling van de Awb
betrekkelijk weinig aandacht is besteed aan de consequenties van het Europese recht voor
het nationale bestuursrecht. Zij waarschuwt voor het ontstaan van twee bestuursrechtelijke
circuits: het nationale en het door Europees recht beïnvloede circuit’.
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betrekking heeft op het onderwerp van dit proefschrift. 125 Aangezien het nieuwe
bestuursprocesrecht in korte tijd tot stand is gekomen, is de literatuur over het
voorstel voorafgaand aan de toezending aan de Tweede Kamer beperkt. Daarbij
komt dat de voorbereidingen voor het wetvoorstel in beslotenheid plaatsvonden
en conceptvoorstellen en toelichtingen niet ruim voor handen waren. 126 Ook zijn
in de literatuur niet alle aspecten van het nieuwe procesrecht even uitgebreid
besproken. Naar aanleiding van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel
ging men ervan uit dat de Awb-rechter in ieder geval een actieve rechter zou
zijn. 127 Voor zover daar kanttekeningen bij werden geplaatst naar aanleiding van
de keuze voor de functie van de procedure, de feitenvaststelling of de omvang
van het geding, is dit, om herhalingen te voorkomen, besproken in de
betreffende paragrafen hiervoor. Dit geldt eveneens wat betreft de
proceseconomie. Het uitgangspunt dat de procedure effectief en efficiënt diende
te zijn sloot aan bij het vroegere streven naar eenvoud en toegankelijkheid. De
veranderingen die later zouden optreden door de toename van de complexiteit
van het procesrecht en het lijdelijker worden van de rechter, waren toen nog niet
aan de orde. 128
In paragraaf 6.4.2 worden de algemene opmerkingen over het nieuwe
procesrecht weergegeven, voor zover een relatie kan worden gelegd met de
nieuwe functie van het procesrecht en de activiteit van de rechter. Vervolgens
worden de opvattingen behandeld over de bevoegdheid tot feitenvaststelling
(par. 6.4.3) en artikel 8:69 lid 1 (par. 6.4.4) en het zelf in de zaak voorzien
(par. 6.4.5).

6.4.2 Het primair stellen van de rechtsbeschermingsfunctie
Hoe keek men in de literatuur aan tegen de keuze voor ‘rechtsbescherming’ als
primaire functie van het nieuwe bestuursprocesrecht? Welke invulling gaf men
aan het begrip?
Een aantal auteurs haakt bij de invulling van het begrip
‘rechtsbescherming’ aan bij de invulling die daaraan wordt gegeven onder
invloed van het Franse onderscheid tussen een recours objectif en een recours
subjectif. Ten Berge wijst op het feit dat het theoretische onderscheid tussen het
proces als handhaving van het objectieve recht en het proces als
125

De literatuur die hier wordt behandeld is die welke is gepubliceerd in de belangrijkste
wetenschappelijke tijdschriften en bundels. Ook zijn de opvattingen in een aantal handboeken
onderzocht. Daarbij ligt de nadruk op handboeken waarvan zowel voor, tijdens als na de
invoering van het uniforme bestuursprocesrecht edities bestaan, zodat uit de vergelijking van
de verschillende edities conclusies kunnen worden getrokken over de ontwikkeling van het
procesrecht.
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Tak 1992a, p. 71; Ten Berge 1991, p. 200.
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Zie bijv. Bense e.a. 1991, p. 258, p. 261-262; Wulffraat-van Dijk e.a. 1991, p. 1493;
Wulffraat-van Dijk 1992, p. 153.
128
Een uitzondering vormde Schreuder-Vlasblom, omdat zij bij haar visie op de toekomst van
het bestuursprocesrecht al veel meer anticipeerde op een partijengeschil: Schreuder-Vlasblom
1991, p. 78.
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rechtsbescherming zich, mede onder invloed van rechtsvergelijkende literatuur,
pas recent kristalliseerde. 129 De invulling die Ten Berge geeft aan het begrip
rechtsbescherming sluit aan bij dit onderscheid. Hij stelt heel direct dat de
wetgever met de keuze voor rechtsbescherming als eerste doel een halt lijkt te
willen toeroepen aan een al te activistische rechter die los van partijen de
overheid controleert. 130 De wetgever wil als het ware terug naar de grondidee
van rechtspraak: namelijk een uitspraak over een ‘gepretendeerde’
rechtsschending. 131
Twee andere auteurs, Tak en Schreuder-Vlasblom, zetten vanuit het
onderscheid recours objectif versus recours subjectif vraagtekens bij de door de
regering gemaakte keuzes bij totstandkoming van het procesrecht. Beide auteurs
zijn voorstander van een gerechtelijke procedure die kenmerken heeft van een
partijenproces. Tak stelt in de eerste druk van zijn handboek dat het feit dat de
rechtmatigheidstoetsing ex tunc van besluiten centraal staat in het nieuwe
bestuursprocesrecht eigenlijk in strijd is met de primaire doelstelling van
individuele rechtsbescherming. Zijn belangrijkste grief is dat het nieuwe
procesrecht weer geen keuze maakt tussen een objectieve controle en
individuele rechtsbescherming, waardoor o.a. de rechter in zijn ogen nietgelegitimeerde bestuursbeslissingen neemt en derden van rechtsbescherming
worden uitgesloten. 132
Ook in het preadvies van Schreuder-Vlasblom staat de keuze van de
regering voor rechtsbescherming als primaire doelstelling van het procesrecht
centraal. Vlasblom stelt dat van een diepgaande bezinning op deze keuze geen
sprake is geweest en dat vaag blijft wat de regering met ‘rechtsbescherming’
bedoelt. 133 Ze gaat vervolgens na in hoeverre een bestuursprocesrecht met
voornamelijk kenmerken van een recours subjectif een geschikt model voor het
Nederlandse bestuursprocesrecht zou zijn. Volgens Schreuder-Vlasblom kun je
ook wanneer de rechtmatigheidstoetsing van een besluit centraal staat, komen
tot een procesrecht waarbij individuele rechtsbescherming vooropstaat. Daartoe
moet de Awb wel op een aantal punten worden aangepast. De grootste
inconsistentie in het nieuwe procesrecht bestaat daarin dat een appellant toegang
heeft tot de rechter wanneer er een persoonlijk feitelijk belang is geschonden
terwijl de rechter vervolgens het bestreden besluit moet toetsen aan alle
aangevoerde rechtsgronden, onafhankelijk van het feit of het gaat om
geschonden belangen of rechten van appellant. 134 De invoering van een
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relativiteitsvereiste acht Schreuder-Vlasblom noodzakelijk om deze
inconsistentie op te heffen. 135
Een aantal auteurs staat kritisch tegenover het primair stellen van de
rechtsbeschermingsfunctie omdat gevreesd wordt dat de bescherming van de
burger tegen de overheid juist zal verminderen. Zij hebben bezwaar tegen het
idee van de wederkerige rechtsbetrekking en houden vast aan de ongelijke
uitgangspositie van burger en overheid, waardoor een bepaalde vorm van
ongelijkheidscompensatie en een actieve rechter onontbeerlijk blijven in het
bestuursprocesrecht.
Zeer kritisch is Damen. In zijn artikel ‘Bestaat de Awb-mens?’ vraagt hij
zich af in hoeverre met ‘wederkerigheid’ meer bedoeld wordt dan het op
bestuursorganen rustende zorgvuldigheidsbeginsel. Hij betoogt dat in de praktijk
blijkt dat horizontale verhoudingen tussen burger en bestuursorgaan vooral zijn
weggelegd voor grotere organisaties en rechtspersonen, en dat derdenbelanghebbenden daarbij buiten spel gezet kunnen worden. 136
Volgens Allewijn biedt juist een bestuursprocesrecht dat de ongelijkheid
tussen burger en overheid tot uitgangspunt neemt adequate rechtsbescherming.
In het klassieke procesrecht staat de beschikking, die uitdrukking geeft aan de
verticale relatie tussen burger en overheid, centraal. Het bestuur kan door het
afgeven van een beschikking de rechtspositie van de burger bepalen. Wanneer
de burger daartegen niet in beroep gaat, krijgt de beschikking formele
rechtskracht. Tegenover de bevoegdheid van het bestuur om beschikkingen te
nemen staat het recht van de burger om in beroep te gaan bij de rechter. Dit
recht zou weinig voorstellen wanneer de bij dit beroepsrecht behorende
procedure ingewikkeld, langdurig en kostbaar zou zijn. Kenmerkend voor het
bestuursprocesrecht is daarom juist dat het snel, goedkoop en eenvoudig is.
Door middel van dit procesrecht wordt de ongelijkheid die bestaat doordat de
overheid met het nemen van een beschikking de burger eenzijdig kan binden,
gecompenseerd. De actieve rechter draagt hieraan bij. 137
Rond de totstandkoming van de Awb doen zich volgens Allewijn een aantal
ontwikkelingen voor die ervoor zorgen dat het beschikkingenprocesrecht meer
kenmerken van een partijenproces gaat vertonen. Hij wijst op de invloed die
uitgaat van de tekst van de memorie van toelichting bij de eerste tranche van de
Awb waarin de relatie tussen burger en overheid wordt omschreven als een
wederkerige rechtsbetrekking. Hieruit vloeit de suggestie van een horizontale
betrekking voort evenals uit de definitie van rechtsbescherming als het
beslechten van geschillen met de overheid. 138 Vanuit dit vertrekpunt is het
vanzelfsprekender dat meer processuele verantwoordelijkheden bij de burger
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worden gelegd. 139 Bij nader onderzoek van het nieuwe procesrecht valt dit
volgens Allewijn wel mee en verandert er niet zo veel. Deze conclusie lijkt hem
tevreden te stemmen. 140
Eveneens kritisch zijn de auteurs van het handboek Van Wijk/Konijnenbelt
& Van Male. 141 Bij de beschrijving van het bestuursprocesrecht wordt vermeld
dat in het nieuwe bestuursprocesrecht de individuele rechtsbescherming de
primaire doelstelling wordt, maar in de paragraaf die daaraan voorafgaat worden
rechtsbescherming en handhaving van het objectieve recht als nevengeschikte
doelstellingen van het bestuursprocesrecht beschreven. 142 Ten opzichte van de 7e
druk uit 1990 is zelfs een expliciet pleidooi voor de doelstelling van de
handhaving van het objectieve recht opgenomen. Gesteld wordt dat juist door
het algemene toezicht op de naleving van het bestuursrecht door de rechter, de
individuele belangen van burgers worden beschermd. 143 Wanneer een rechter
zich bij zijn toetsing zou moeten beperken tot de door partijen aangevoerde
gronden, kan het zijn dat de uitspraak rechtsgevolgen heeft voor ‘de – in zekere
zin toevallige – partijen in het geding’ en worden de belangen van andere,
mogelijk ook toekomstige partijen, niet beschermd. 144 De auteurs hebben geen
bezwaar tegen beperking van de toetsing tot door partijen aangevoerde gronden
in zuivere tweepartijenrelaties. 145 De karakteristieken van het bestuursprocesrecht die vervolgens worden beschreven zijn die van het klassieke
bestuursprocesrecht, met een rechter die dominus litis is, op zoek naar de
materiële waarheid. 146
In zijn artikel ‘De klantvriendelijke rechter’ is Verheij juist optimistisch over de
gevolgen die de keuze in het nieuwe bestuursprocesrecht voor het primaat van
de rechtsbescherming heeft voor de activiteit van de rechter. 147 Verheij stelt dat
er oorspronkelijk twee redenen waren voor de rechter om actief te zijn, de
toezichtsfunctie en de ongelijkheidscompensatie. Met het primair stellen van de
139
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rechtsbeschermingsfunctie is de eerste reden vervallen. Volgens Verheij vervalt
de laatste reden echter niet, omdat het argument van de ongelijkheidscompensatie prima te combineren is met de rechtsbeschermingsfunctie. In het
artikel onderzoekt Verheij de gevolgen op de activiteit van de rechter in het
procesrecht waarin ongelijkheidscompensatie het belangrijkste richtsnoer
wordt. 148 Hij concludeert dat het nieuwe bestuursprocesrecht niet zo veel
verandering brengt in de activiteit of lijdelijkheid van de rechter. 149
Veranderingen op bepaalde rechtsgebieden zullen eerder voortvloeien uit het
verdwijnen van de bestaande cultuurverschillen tussen verschillende rechters. 150
Wel is er volgens Verheij sprake van een zekere klimaatverandering door de
keuze voor rechtsbescherming als primaire functie. Hierdoor zullen de keuzes
van de appellant centraal staan, de rechter wordt een actieve serviceverlener in
plaats van een strenge handhaver in het algemeen belang. Verheij lijkt tevreden
met deze nieuwe invalshoek van het bestuursprocesrecht.

6.4.3 Feitenvaststelling
Wat zijn volgens de literatuur de gevolgen van het nieuwe bestuursprocesrecht
voor de activiteit van de rechter ten aanzien van de feitenvaststelling?
Zonder uitzondering wordt de bestuursrechter onder de Awb gezien als een
rechter die actief is ten aanzien van de feitenvaststelling. De meeste auteurs zijn
positief over de daartoe toegekende onderzoeksbevoegdheden. 151 Men lijkt
gehecht te zijn aan de waarheidzoekende rechter en zijn activiteit op dit vlak
wordt geassocieerd met kwalitatief hoogwaardige rechtsbescherming. Dat deze
activiteit ingeperkt wordt door artikel 8:69 lid 1 wordt niet gezien als een
serieuze ingreep in het procesrecht en (dus) niet als een probleem. Het nut van
de activiteit van de rechter op dit vlak wordt niet in twijfel getrokken noch wordt
serieus aan de kaak gesteld of activiteit ten aanzien van de feitenvaststelling valt
te rijmen met een interpretatie van de rechtsbeschermingsfunctie die gebaseerd
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toelichting over de relativering van het beginsel van ongelijkheidscompensatie was
blijkbaar nog niet geschreven. De vraag is wanneer die precies is geschreven. Het artikel
van Verheij is een bijdrage die is gebaseerd op een voordracht die op 21 november 1991 is
gehouden in Maastricht, de aanbiedingsbrief bij het definitieve wetsvoorstel aan de Tweede
Kamer dateert van 23 januari 1992.
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is op een meer gelijkwaardige verhouding tussen partijen. 152 Wel worden een
aantal kanttekeningen geplaatst.
Ten eerste is er de praktische vraag of de gerechten wat betreft cultuur en
organisatie wel in staat zullen zijn gebruik te maken van de toegekende
bevoegdheden. Daarbij wordt verwezen naar de cultuurverschillen en
verschillen in werkwijze bij de hoogste rechterlijke colleges. Rechters die
ervaring met de Beroepswet hadden, zouden op grond van hun vroegere
werkwijze eerder actief zijn in het vooronderzoek en van de gegeven
bevoegdheden gebruikmaken. Bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van
State werd echter veel voorbereid door de juridische ondersteuning en kreeg de
rechter pas in een laat stadium de beschikking over het dossier. Op deze manier
werd een hoge output gegenereerd, maar actief vooronderzoek was niet aan de
orde. 153 Ten Berge stelt misschien nog wel het meest direct dat de werkwijze
van de Arob-rechter eraan bijdroeg dat deze relatief lijdelijk was. Ten Berge
hoopt en verwacht:
‘dat die actieve houding om zicht te krijgen op de materiële kern van
het geschil zal afstralen op de Arob-zaken. Waarom verwacht ik dat?
Het lijkt mij dat het zoeken naar de materiële waarheid de rechter
“ingebakken” zit. Het in een eerder stadium, namelijk al in de
instructiefase, inschakelen van de verantwoordelijke rechter zal de
armslag voor een actieve opstelling in het vooronderzoek vergroten.
Anders dan bij de huidige behandeling van Arob-zaken, waar als gevolg
van een langdurige eerste fase van secretariële voorbereiding rechters
pas in een zeer laat stadium met de zaak geconfronteerd worden, zal de
nieuwe Arob-rechter in eerste instantie vroegtijdiger bij de
voorbereiding van de behandeling van het geschil kunnen worden
ingeschakeld. (…)’ 154
Uit dit citaat blijkt dat Ten Berge er vertrouwen in had dat bij de toepassing van
het nieuwe procesrecht de cultuurverschillen tussen de hoogste colleges zouden
verdwijnen en dat de rechters wat betreft de feitenvaststelling ten volle gebruik
zouden maken van de mogelijkheden die de Awb hun bood.
Ten tweede wordt de vraag gesteld hoe de rechter inhoudelijk zal moeten
omgaan met de grote vrijheid die hem is gegeven om zelf de beslissingen te
nemen in het vooronderzoek. Door sommigen wordt dit probleem gezien als een
coördinatieprobleem. De vraag wordt gesteld hoe met het oog op de
rechtszekerheid voor de burger, de bevoegdheden zo veel mogelijk eenvormig
kunnen worden toegepast. Polak pleit voor zelfregulering voor belangrijke
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bevoegdheden, onder andere het vragen van deskundigenberichten. 155 Anderen
stellen op een fundamentelere manier de keerzijde van de actieve opstelling van
de rechter aan de orde. Tegenover de vrijheid voor de rechter staat immers een
gebrek aan processuele rechten van partijen. Wulffraat e.a. wijzen op het
verschil met de procesrechten in het civiele recht:
‘De vraag die zich juist bij vergelijking met het civiele procesrecht
aandient is echter, of de open rechterlijke bevoegdheden in het nieuwe
bestuursprocesrecht de positie van partijen ten opzichte van de rechter
niet te veel verzwakken. (…) De praktische, nadelige consequentie van
te weinig concretiserende normstelling in het geschreven procesrecht is,
dat conflicten zullen kunnen worden opgeworpen over procedurele
stappen die de rechter neemt. Immers, ook discretionaire bevoegdheden
– en de toepassing ervan – kennen een grens. Het is niet moeilijk om te
voorspellen, dat partijen die grenzen door een (hogere) rechterlijke
instantie vastgesteld zullen willen zien.’ 156
Wulffraat betoogt dat de rechten en rechtszekerheid in gedrang kunnen komen
bij te grote vrijheid voor de rechter. Ze formuleert de contouren van een
normatief kader ten aanzien van het gebruik van de onderzoeksbevoegdheden. 157
Banda wijst op het feit dat bij een groot aantal procesbeslissingen van de rechter,
partijen niet gehoord hoeven worden. 158
De derde kanttekening ligt in het verlengde van het tweede. De kritiek op
de ruime discretionaire bevoegdheden ten behoeve van het vooronderzoek roept
de vraag op hoe rond de totstandkoming van de Awb in de literatuur wordt
aangekeken tegen het handhaven van de vrijbewijsleer in de Awb. In het
algemeen is men voorstander van het handhaven van de vrijbewijsleer. Verheij
stelt dat deze vanuit de rechtsbeschermingsoptiek het voordeel heeft dat in
theorie per geval steeds tot de meest billijke oplossing kan worden gekomen. De
keerzijde is echter dat partijen weinig zekerheid hebben over wat er van hen wat
betreft het bewijs wordt verlangd, waardoor de uitslag van het proces moeilijk te
voorspellen is. Verheij concludeert dat er vanuit de eisen van het rechtsverkeer
best iets te zeggen zou zijn voor meer wettelijke regels over bewijsrecht. 159 Vrij
algemeen spreekt uit deze commentaren de hoop dat de nieuwe bestuursrechter
actief zal worden met betrekking tot het feitenonderzoek, maar klinkt twijfel
over de uitvoering van de wet. De meeste auteurs zijn positief over het feit dat
de rechter aan materiële waarheidsvinding doet. Het wordt beschouwd als iets
wat vanzelfsprekend bij het bestuursprocesrecht hoort. Wel worden enkele
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kanttekeningen geplaatst bij de grote vrijheid die de rechter heeft bij het gebruik
van die bevoegdheden. Deze vrijheid wordt niet in het belang geacht van de
rechtsbescherming. Schreuder-Vlasblom neemt een van andere auteurs
afwijkend standpunt in. Zij wijst op de spagaat waarin de rechter terechtkomt
wanneer hij enerzijds gehouden is om in het algemeen belang ambtshalve
feitenonderzoek te verrichten, maar anderzijds in het kader van de
ongelijkheidscompensatie het resultaat van dit onderzoek buiten beschouwing
zou moeten laten wanneer dit voor door de burger leidt tot een reformatio in
peius. 160 Uit de door haar aangehaalde jurisprudentie blijkt dat de
bestuursrechters, mogelijk mede ingegeven door de werklast, hun oordeel veelal
beperken tot de door partijen aangedragen feitelijke grondslag van het geschil,
waardoor het betreffende spanningsveld niet bestaat. Schreuder-Vlasblom stelt
dat hiertegen geen bezwaar bestaat, mede omdat in de bestuurlijke
voorprocedure door het bestuur ook een heroverweging van de feitelijke
grondslag van het primaire beluit dient plaats te vinden. 161
Verder wijst Schreuder-Vlasblom op de voordelen van deze ontwikkeling.
‘Indien de rechter zijn gedragslijn meer zou expliciteren, zou dat partijen ertoe
kunnen brengen meer gestalte te gaan geven aan hun eigen verantwoordelijkheid
voor de bewijsvoering.’ 162 Wanneer het niet meer de taak van de rechter is om
ambtshalve feitenonderzoek te doen, is het dus wel van belang dat de rechter
regels ontwikkelt ten aanzien van de bewijsvoering. Volgens SchreuderVlasblom is het invoeren van verplichte procesvertegenwoordiging bij deze
ontwikkelingen wel noodzakelijk, in ieder geval bij het opstellen van het
beroepschrift. 163

6.4.4 Omvang van de toetsing
Artikel 8:69 lid 1 Awb had volgens de memorie van toelichting als doel de
bevoegdheid van de rechter om ambtshalve de omvang van het geschil vast te
stellen te beperken. In de commentaren op dit artikel valt echter op dat men niet
zomaar uitgaat van grotere lijdelijkheid van de rechter op dit punt. Hiervoor is
een aantal redenen aan te wijzen.
Ten eerste valt op dat voor een aantal auteurs niet duidelijk is wat precies
de bedoeling is van het artikel. Het artikel wordt behalve als een bepaling over
de omvang van de toetsing door de rechter ook gezien als een uitdrukking van
het verdedigingsbeginsel en een artikel van bewijsrecht. 164
Ten tweede wordt het artikel gezien als de codificatie van een bestaande
situatie. Voor zover artikel 8:69 lid 1 wordt gezien als een artikel over de
160

Schreuder-Vlasblom 1991, p. 76.
Schreuder-Vlasblom 1991, p. 77.
162
Schreuder-Vlasblom 1991, p. 78.
163
Schreuder-Vlasblom 1991, p. 78.
164
Schreuder-Vlasblom 1994, p. 19; Tak 1992, p. 110. Voor de toepassing van art. 8:69 lid 1
in het kader van de toetsing aan het verdedigingsbeginsel zie de uitspraak van de CRvB van
22 mei 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:CA0752.
161

281

Hoofdstuk 6 De Awb

beperking van de omvang van het geschil, is een veel gehoorde reactie hierop
dat het ultra petita gaan door de rechter sowieso al op z’n retour was en
reformatio in peius nog slechts zelden voorkwam. 165
Ten derde laat de toelichting bij het artikel veel ruimte voor een actieve
opstelling van de rechter bij de bepaling van de omvang van het geding. Het
gaat dan om het deel van de toelichting waarin erop wordt gewezen dat de
rechter uit het ontbreken van bepaalde stellingen in het proefschrift niet zonder
meer moet concluderen dat appellant deze niet aan de orde heeft willen stellen,
maar dat hij moet doorvragen. 166 Door hierop te wijzen benadrukken auteurs de
activiteit van de rechter bij de bepaling van de omvang van het geding, zij het
dan niet de activiteit ten behoeve van de toezichtsfunctie, maar ten behoeve van
de rechtsbescherming. 167
Ten vierde worden de gevolgen van artikel 8:69 lid 1 gerelativeerd door te
wijzen op de technische complicaties die de toepassing van het artikel mee kan
brengen. In de toelichting op het artikel wordt verwezen naar artikel 6.3.16 (het
latere art. 7:11) van de Awb, dat stelt dat het bestuursorgaan heroverweegt op de
grondslag van het bezwaar. In de toelichting bij dat artikel wordt gesteld dat dit
betekent dat ‘die onderdelen van het besluit die geheel los van de aangevoerde
bezwaren staan, in beginsel buiten beschouwing blijven. Het bestuursorgaan zal
daarbij de naar voren gebrachte bezwaren voldoende ruim naar hun strekking
moeten opvatten’. 168 Gewezen wordt op de problemen die het kan opleveren om
onderdelen van een besluit te onderscheiden. Een uiterste consequentie is dan
dat toch het gehele besluit aan de orde komt.
Een vijfde reden dat niet meteen geconcludeerd wordt dat de rechter
lijdelijker wordt als gevolg van artikel 8:69 lid 1 Awb, is dat wordt betoogd dat
een strikte interpretatie van het artikel strijd met de rechtsbeschermingsfunctie
zou kunnen opleveren. Bij dit argument wordt dan de interpretatie van
rechtsbescherming gegeven die dicht aanligt tegen ongelijkheidscompensatie.
Als de rechter zich zou beperken tot de omvang van het geding zoals dit in
eerste instantie door appellant is bepaald, terwijl hij weet dat appellant hierdoor
wordt benadeeld, dan zou het in strijd zijn met de ongelijkheidscompensatie om
geen handreiking te doen bij de bepaling van de omvang van het geding. 169
Een zesde aspect dat speelt is dat bekend is dat de rechter moet toetsen aan
bepalingen van openbare orde, maar dat bij de totstandkoming van de Awb niet
duidelijk is welke bepalingen, naast bevoegdheids- en ontvankelijkheidskwesties, van openbare orde zijn. Op het moment dat alle bepalingen van
dwingend recht van openbare orde zijn, valt er veel ambtshalve te toetsen voor
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de rechter en maakt artikel 8:69 lid 1 de situatie niet wezenlijk anders dan voor
de invoering van de Awb. 170
Bovenstaande argumenten betekenen overigens niet dat de meeste auteurs
niet inzagen dat artikel 8:69 lid 1 de activiteit van de rechter zou kúnnen
beperken. In het algemeen was dat zeker wel het geval. Drupsteen wijst op de
spanning tussen het recours subjectif en het rechtsbeschermingsperspectief die
tot uiting komt in artikel 8:69, doordat hij op grond van het eerste lid gebonden
is bij de omvang van zijn toetsing, maar op grond van het rechtsbeschermingsperspectief gehouden zou kunnen zijn tot een actieve opstelling ten aanzien van
de feiten. 171 Bij veel beschouwingen over het artikel lijkt echter mee te spelen
dat een strenge interpretatie, met daaraan verbonden de consequentie dat een
appellant in zijn beroep in het ongelijk wordt gesteld als gevolg van het – uit
onwetendheid – niet formuleren van de juiste beroepsgronden, wordt afgewezen.
Dit wordt in strijd geacht met de taak van de rechter om rechtsbescherming te
bieden. 172
Een uitzondering vormt het commentaar van Schreuder-Vlasblom. In lijn
met de overige auteurs verwacht zij niet dat artikel 8:69 lid 1 veel verandering
zou brengen, aangezien het een codificatie was van de bestaande praktijk. Ze is
voorstander van deze praktijk, aangezien ze integrale toetsing van het gehele
besluit ondoenlijk acht. 173 In tegenstelling tot andere auteurs vindt ze echter dat
het artikel niet ver genoeg gaat. Pas wanneer tevens een relativiteitsvereiste
wordt ingevoerd, zal een consistent systeem ontstaan, in andere woorden, zou
artikel 8:69 lid 1 pas zinvol zijn.

6.4.5 Zelf in de zaak voorzien
Voor de invoering van de Awb had de bevoegdheid om zelf in de zaak te
voorzien in het bestuursrecht duidelijk twee gezichten. Enerzijds was er de
traditie van het Kroonberoep, voortgezet onder de TwK, waarin in ruime mate
zelf werd voorzien. Dit werd mogelijk gemaakt door de ambtsberichten, die de
rechter van de benodigde feitelijke en juridische informatie voorzag. Anderzijds
was er de terughoudende opstelling van de Arob-rechter die de taakverdeling
tussen rechter en bestuur benadrukte en als gevolg daarvan weinig
mogelijkheden zag om een eigen besluit in de plaats van het vernietigde besluit
te stellen. 174 In 1992 krijgt vanwege de onvrede met de gang van zaken na
vernietiging van het bestreden besluit, ook de Arob-rechter de bevoegdheid om
zelf in de zaak te voorzien. 175 De wetgever kiest in de Awb duidelijk voor een
koers die gericht is op geschilbeslechting en kent de rechter daar ook de nodige
170
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bevoegdheden voor toe. In het algemeen wordt de toekenning van deze
bevoegdheden in de literatuur met instemming ontvangen omdat ze geacht
worden bij te dragen aan een effectieve en efficiënte rechtsbedeling. 176 Net als in
de wetsgeschiedenis wordt de beleidsvrijheid van het bestuursorgaan als
obstakel voor het zelf voorzien gerelativeerd:
‘Onder omstandigheden kan een verzoek om zelf in de zaak te voorzien
betekenen dat het bestuur afstand doet van zijn beleidsvrijheid. Als we
strikt vasthouden aan de leer dat het bestuur per definitie niet autonoom
over zijn bevoegdheden kan beschikken, is dat niet toelaatbaar. Maar
dat bewijst mijns inziens slechts dat die leer een beetje genuanceerd
moet worden. Het mag niet zo zijn dat het bestuur langs deze weg tracht
de verantwoordelijkheid voor politiek netelige beslissingen op de
rechter af te schuiven, maar zo scherp liggen de zaken niet altijd. In dat
geval hoeft de rechter in het enkele bestaan van beleidsvrijheid geen
beletsel te zien om op verzoek van het bestuur zelf in de zaak te
voorzien.’ 177
Schueler noemt de bevoegdheden vrijblijvend en vaag mede omdat de wet niet
de bevoegdheid bevat om een opdracht aan het bestuursorgaan te geven om een
nieuw besluit te nemen. 178 Hij doet een voorstel voor het invoeren van een
prospectief proces, een proces gericht op definitieve geschilbeslechting door de
rechter met daarin een voorloper van de bestuurlijke lus. 179 Schreuder-Vlasblom
merkt op dat onder de Awb de mogelijkheden om zelf te voorzien zijn
verminderd ten gevolge van de invoering van artikel 8:69 lid 1 Awb. 180

6.5 Samenvatting en conclusie
Het nieuwe, uniforme bestuursprocesrecht, te vinden in hoofdstuk 6 en
hoofdstuk 8 van de Awb, heeft in grote lijnen dezelfde kenmerken als het
bestuursprocesrecht in voorgaande periodes, in de memorie van toelichting
gekwalificeerd als het ‘klassieke bestuursprocesrecht’. Een verschil is echter dat
niet meer de handhaving van het objectieve recht maar de ‘rechtsbescherming’
centraal staat in het nieuwe procesrecht. In de memorie van toelichting wordt
echter niet gedefinieerd wat onder rechtsbescherming wordt verstaan, zodat over
de richting van het nieuwe procesrecht verschillende opvattingen kunnen
bestaan. Enerzijds kan uit de tekst worden opgemaakt dat vanuit de regering
wordt gedacht in de richting van een sterk gesubjectiveerd procesrecht, lijkend
op het civiele procesrecht en passend bij het uitgangspunt van de
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gelijkwaardigheid van overheid en burgerpartij in een wederkerige
rechtsbetrekking. De inhoud van het nieuwe bestuursprocesrecht verschilt echter
weinig van het klassieke procesrecht, waarin de controlefunctie nog wel een rol
speelde. Centraal stond nog steeds de rechtmatigheidstoetsing van een besluit.
Verder was er nog steeds sprake van een actieve rechter die op zoek was naar de
materiële waarheid, het procesrecht was eenvoudig, er komen geen regels van
materieel bewijsrecht, en het procederen is goedkoop, mede doordat nog steeds
geprocedeerd kon worden zonder procesvertegenwoordiging.
De enige zichtbare consequentie die de wetgever verbond aan de keuze
voor de rechtsbescherming als primaire functie van het procesrecht, was de
invoering van artikel 8:69 lid 1. Dit artikel bepaalt dat de rechter uitspraak doet
op de grondslag van het beroepschrift, de overgelegde stukken, het verhandelde
tijdens het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting. De rechter diende dus
voortaan binnen de grenzen van dit artikel te opereren, zowel wat betreft de
omvang van zijn toetsing als voor wat betreft zijn onderzoek naar de feiten. Als
gevolg van het artikel was reformatio in peius in ieder geval niet meer mogelijk.
De onduidelijkheid over de precieze invulling van het begrip ‘rechtsbescherming’ weerspiegelt zich in de verschillende manieren waarop artikel
8:69 lid 1 wordt geïnterpreteerd. Volgens de memorie van toelichting is het een
artikel dat de rechter in zijn vrijheid beperkt om zelf de omvang van het geding
te bepalen, dit met name met het oog op het voorkomen van een reformatio in
peius. Bij lezing van het artikel rijst de vraag of hier het beroepschrift een
centrale rol speelt en de rechter zijn activiteiten ontplooit binnen de door het
beroepschrift gestelde grenzen. In dat geval wordt rechtsbescherming opgevat
als de beslechting van een geschil tussen twee partijen en komt op de burger
grote verantwoordelijkheid te liggen voor het zorgvuldig formuleren van zijn
beroepsgronden. De andere mogelijkheid is dat de in artikel 8:69 lid 1 genoemde
elementen van gelijke orde zijn en de rechter de vrijheid heeft om de omvang
van het geschil uit te breiden door zich actief op te stellen in het vooronderzoek
en tijdens de zitting. Bij deze opvatting over rechtsbescherming speelt de rechter
nog een actieve rol bij het behartigen van de belangen van de appellerende
burger. De redactie van de bepaling wijst in de richting van de laatste optie en
dan zou het artikel de activiteit van de rechter ten opzichte van de periode vóór
de invoering van de Awb niet echt beperken. Het artikel zorgt er dan eerder voor
dat een appellant ten aanzien van de omvang van het geding niet echt voor
verassingen komt te staan, waarmee het dan toch lijkt te gaan om het voorkómen
van de reformatio in peius en een deelcodificatie van het verdedigingsbeginsel.
De conclusie is dat artikel 8:69 lid 1 de activiteit van de rechter ten aanzien van
het ambtshalve aanvullen zou kunnen beperken, maar dat niet duidelijk is in
welke mate.
In de memorie van toelichting wordt voorts het belang van een zo spoedig
mogelijke afdoening van geschillen benadrukt. Daartoe wordt de rechter
voorzien van de nodige uitspraakbevoegdheden waaronder de bevoegdheid om
zelf in de zaak te voorzien. Deze bevoegdheid wordt toegekend onder
vermelding van het gebruikelijke voorbehoud dat slechts één beslissing mogelijk
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is. Toch wordt er in de toelichting een kleine uitbreiding daarop toegestaan. Zelf
voorzien kon ook wanneer partijen de rechter daar om vroegen en er geen
belangen van derden in het geding waren. Deze verruiming was al praktijk onder
de TwK en de toekenning van deze bevoegdheid zorgde dan ook niet voor
discussie.
Uit de literatuur die naar aanleiding van de wetsvoorstellen en de
parlementaire geschiedenis verschijnt, rijst een gevarieerd beeld op van
verwachtingen ten aanzien van het nieuwe bestuursprocesrecht. De meeste
auteurs komen niet tot de conclusie dat met de invoering van de Awb en de
keuze voor de rechtsbescherming als primaire functie, een wezenlijk andere
koers in het bestuursprocesrecht wordt ingezet, maar er heerst onduidelijkheid
over de gevolgen van deze keuze. Het systeem van het klassieke bestuursrecht is
niet meer vanzelfsprekend maar bijna geen enkele auteur voorziet dat er al heel
spoedig sprake zal blijken te zijn van een sterk gesubjectiveerd
bestuursprocesrecht. Kritiek op de wet is er op onderdelen.
Zo bestaat bezwaar tegen de koppeling door de regering van het begrip
rechtsbescherming aan het concept van de wederkerige rechtsbetrekking omdat
wordt voorzien dat dit zou kunnen leiden tot een procesrecht waarin
ongelijkheidscompensatie en een actieve rechter minder belangrijk zijn. In de
ogen van sommigen zal dit leiden tot een achteruitgang in de rechtsbescherming.
Ook is er aandacht voor de grote vrijheid die de rechter in de nieuwe wet heeft
bij de keuze om wel of geen gebruik te maken van alle bevoegdheden die de
wetgever hem heeft toegekend. Het gebrek aan sturing hierin van de wetgever
leidt volgens sommige auteurs tot rechtsonzekerheid. Ten slotte worden er
praktische kanttekeningen gemaakt bij het nieuwe procesrecht. De Awb gaat wel
uit van een actieve rechter, maar is dat wel haalbaar, gezien de grote aantallen
beroepen en de cultuurverschillen bij de rechterlijke colleges? Van enkele
auteurs is er de meer fundamentele kritiek die erop neerkomt dat het centraal
stellen van de functie van de rechtsbescherming in combinatie met de
rechtmatigheidscontrole ex tunc als object, een onhoudbare incongruentie
meebrengt waardoor het klassieke systeem wel móet veranderen.
In het algemeen wordt verwacht óf gehoopt dat de nieuwe bestuursrechter
een actieve rechter zal zijn, actief op het vlak van de feitenvaststelling en op het
gebied van de rechtsbescherming. Er heerst onduidelijkheid over wat onder de
term ‘rechtsbescherming’ moet worden verstaan, maar in het algemeen wordt er
niet van uitgegaan dat met de Awb de weg van een echt recours subjectif, van
subjectivering van het procesrecht, wordt ingeslagen. Dáárover wordt dus geen
discussie gevoerd. De voornaamste bezwaren betreffen de onduidelijkheid
omtrent de koers van het nieuwe bestuursprocesrecht zoals uitgezet in de
memorie van toelichting.
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7.1 Inleiding
In hoofdstuk zes is beschreven hoe bij de totstandkoming van de Awb
onduidelijkheid bestond over de koers van het bestuursprocesrecht na de
inwerkingtreding van die wet. Deze onduidelijkheid had onder andere te maken
met het feit dat de wetgever in de toelichting bij de Awb geen nadere invulling
van het begrip ‘rechtsbescherming’ had gegeven. 1 Inmiddels wordt met
‘rechtsbescherming’ in de eerste plaats de bescherming van subjectieve rechten
bedoeld. Het ‘klassieke procesrecht’ heeft plaatsgemaakt voor een partijenproces. 2 In dit hoofdstuk wordt voor de drie aspecten van de inrichting van het
bestuursprocesrecht die centraal staan in dit boek, de feitenvaststelling, de
omvang van de toetsing en het zelf in de zaak voorzien, onderzocht hoe ze zijn
veranderd na de invoering van de Awb.
Ten eerste wordt in paragraaf 7.3 onderzocht hoe na de invoering van de
Awb in de jurisprudentie de verantwoordelijkheid voor de bepaling van de
omvang van het geding tussen rechter en partijen werd verdeeld. Het gaat hier
ten eerste om de vraag hoe toepassing is gegeven aan artikel 8:69 lid 1 en lid 2
Awb. Ten tijde van de inwerkingtreding van de Awb was onduidelijk op welke
manier dit artikel precies de vrijheid van de rechter zou beperken. Het primair
stellen van de rechtsbeschermingsfunctie gaf daarover geen uitsluitsel. Ten
tweede wordt in deze paragraaf ook de kwestie van de fuiken en trechters
besproken, de beperking van de mogelijkheid voor partijen om in beroep
bepaalde gronden, argumenten of besluitonderdelen aan de orde te brengen
omdat deze niet in een eerdere fase van het geding aan de orde zijn gesteld. Ten
slotte wordt de meest recente ontwikkeling ten aanzien van de omvang van het
geding besproken, de invoering van het relativiteitsvereiste.
In paragraaf 7.4 wordt de veranderde houding van de rechter ten aanzien
van de feitenvaststelling besproken. Het vinden van de ‘materiële waarheid’ was
oorspronkelijk een van de kerntaken van de bestuursrechter en ook de memorie
van toelichting bij de Awb noemt dit nog als een kenmerk van het nieuwe
bestuursprocesrecht. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de verantwoordelijkheid voor de feiten bij partijen is komen te liggen en hoe dit de roep om
een bestuursrechtelijk bewijsrecht met zich meebrengt.
Zowel ten aanzien van de bepaling van de omvang van het geding als voor
wat betreft de feitenvaststelling is de bestuursrechter sinds de invoering van de
Awb lijdelijker geworden. Dat ligt anders voor wat betreft het zelf in de zaak
1
2

Zie hoofdstuk 6; Van Male 2013; Brugman 2010, p. 48.
Zie voor een overzicht van de ontwikkelingen bijv. De Haan, Drupsteen & Fernhout 2014,
p. 84-86; Damen e.a. 2013; Brugman 2010; De Poorter & De Graaf 2011; Van
Wijk/Konijnenbelt &Van Male 2014; Schreuder-Vlasblom 2013.

287

Hoofdstuk 7 De Awb toegepast

voorzien. In paragraaf 7.5 wordt de bevoegdheid voor de rechter om zelf in de
zaak te voorzien beschreven in het kader van het streven naar finale
geschilbeslechting. Met het streven naar snelheid en effectiviteit heeft finale
geschilbeslechting in korte tijd aan belang gewonnen en zijn eerdere principiële
bezwaren tegen het zelf in de zaak voorzien door de rechter gerelativeerd. Finale
geschilbeslechting wordt gezien als de nieuwe activiteit van de rechter!
In paragraaf 7.2 wordt kort ingegaan op twee aspecten van de context van
de ontwikkeling van het bestuursprocesrecht die in het kader van de bespreking
van de hierboven genoemde onderdelen van de inrichting onvoldoende naar
voren komen. Behalve in wetsvoorstellen heeft de regering ook in andere
documenten meer in het algemeen haar beleidsvoornemens of wensen ten
aanzien van het bestuursprocesrecht vastgelegd, al dan niet op basis van
onderzoeksrapporten. Deze documenten vormen de context voor de richting
waarin het bestuursprocesrecht zich volgens de regering diende te ontwikkelen.
Deze context wordt apart besproken in paragraaf 7.2.1. In paragraaf 7.2.2 wordt
een kort overzicht gegeven van de subjectivering van het bestuursprocesrecht.
Deze subjectivering komt ook in de overige paragrafen aan de orde, maar voor
een beter begrip worden de diverse ontwikkelingen in de inrichting van de
procedure hier nog eens apart in het kader van de subjectivering geplaatst.
Voor dit hoofdstuk is gebruikgemaakt van een aantal bronnen. Vanwege de
breedte van het onderzoek is bij de keuze van de literatuur ten eerste
gebruikgemaakt van de gegevens uit de periodieke evaluatie van de Awb. Bij de
totstandkoming van de Awb is bepaald dat de wet drie jaar na de
inwerkingtreding en daarna eens in de vijf jaar wordt geëvalueerd. 3 De wetgever
heeft vormgegeven aan dit artikel door periodiek aan groepen wetenschappers
de opdracht te geven bepaalde aspecten van de Awb te onderzoeken. Deze
onderzoeken zijn beoordeeld door een vanwege de regering ingestelde
onderzoekscommissie en met aanbevelingen aan de regering ter beschikking
gesteld. Deze heeft vervolgens op de rapporten gereageerd door een deel van de
aanbevelingen te verwerken in aanpassingen van de Awb. Omdat deze rapporten
de stand van zaken voor wat betreft de Awb op een bepaald moment weergeven
en omdat er zowel vanuit de wetenschap als vanuit de regering weer op de
rapporten is gereageerd, vormen deze evaluaties en de reacties daarop een soort
ijkpunten in de ontwikkeling van de Awb en daarmee een belangrijke bron voor
dit hoofdstuk. Verder wordt gebruikgemaakt van de parlementaire geschiedenis
van de wetten die, vaak naar aanleiding van de evaluaties, voor dit onderzoek
relevante veranderingen hebben aangebracht in de Awb.
Ten slotte wordt natuurlijk gebruikgemaakt van wetenschappelijke
literatuur en, wat meer dan in andere hoofdstukken, van jurisprudentie.

3

Art. 9:1 Awb, vernummerd bij invoering van de Derde tranche Awb (Stb. 1996, 333) en
vervallen bij invoering van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht ( Stb. 2012, 682).
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7.2.1 Slagvaardig bestuursprocesrecht
In november 1997 verscheen het ‘Bestuur in geding, Rapport van de werkgroep
inzake terugdringing van de juridisering van het openbaar bestuur’, ook wel
genoemd het ‘rapport-Van Kemenade’. 4 Het rapport was weliswaar het initiatief
van een informele commissie, met leden uit het gemeentelijk en provinciaal
bestuur, maar omdat het zo snel na de invoering van de Awb de grote onvrede
van het bestuur met de gang van zaken in het bestuursprocesrecht onder
woorden bracht, heeft het grote invloed uitgeoefend op de verdere ontwikkeling
van de Awb. Het rapport verscheen na het eindrapport van de Eerste evaluatie
van de Awb en vóór de reactie van de regering hierop. 5 De werkgroep wilde op
deze manier vanuit het bestuur meediscussiëren over de toekomstige richting
van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming in het algemeen en de Awb in het
bijzonder.
In het rapport staat het verzet vanuit het bestuur tegen de voortschrijdende
juridisering centraal. Onder juridisering wordt verstaan de toegenomen
hoeveelheid regelgeving en rechtsbeschermingsprocedures. Verder wordt met
name de te vérstrekkende bemoeienis van de bestuursrechter met het bestuurlijk
handelen bekritiseerd. Het gaat dan vooral om de volgens het bestuur te
indringende toetsing aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Met deze
toetsing maakt de rechter volgens de werkgroep inbreuk op het machtsevenwicht
tussen rechter, wetgever en bestuur. 6
De commissie doet een aantal voorstellen ten behoeve van de dejuridisering
van het bestuur en versnelling van de procedures, zoals de afschaffing van de
actio popularis, 7 de mogelijkheid van prorogatie, 8 het schrappen van het
voornemen om beroep mogelijk te maken tegen algemeen verbindende
voorschriften, 9 de samenvoeging van afdeling 3.4 en 3.5 Awb, 10 de invoering
van de bestuurlijke lus 11 en de verruiming van het toepassingsbereik van artikel
4

Van Kemenade e.a. 1997/Werkgroep inzake terugdringing van de juridisering van het
openbaar bestuur. Het ging hier om het rapport van een niet van regeringswege ingestelde
commissie, waarvan J.A. van Kemenade, destijds Commissaris van de Koningin van NoordHolland, de voorzitter was.
5
Commissie Evaluatie Awb (Commissie-Polak); Bijlage bij Kamerstukken II 1997/98, 25600
VI, 46.
6
Scheltema merkt op dat bestuurders waarschijnlijk uiteindelijk niet zozeer worstelden met
de indringendheid van de toetsing, maar met de onvoorspelbaarheid ervan, Scheltema 1999,
p. 128.
7
Gerealiseerd in de Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb,
Stb. 2005, 282.
8
Gerealiseerd bij de Wijziging Algemene wet bestuursrecht in verband met rechtstreeks
beroep, Stb. 2004, 220.
9
Gerealiseerd: Kamerstukken II 2003/04, 29279, 16; Kamerstukken II 2009/10, 32450, 3,
p. 41.
10
Gerealiseerd bij de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb, Stb. 2002, 54.
11
Gerealiseerd bij de Wet bestuurlijke lus Awb, Stb. 2009, 570 (31352).
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6:22 Awb. 12 Verder wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van finale
geschilbeslechting. De commissie ziet in de kale vernietiging en terugverwijzing
een belangrijke oorzaak voor de vertraging van de bestuurlijke besluitvorming,
maar stelt wel dat van de bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien
terughoudend gebruik moet worden gemaakt. Dit moet slechts mogelijk zijn
indien maar één uitkomst mogelijk is, óf het bestuur ermee instemt. 13
In de daarop volgende ontwikkelingen in de politieke meningsvorming over
de Awb speelt het rapport een belangrijke rol. 14 Het rapport komt uitgebreid aan
de orde in het kabinetsstandpunt ‘Juridisering in het openbaar bestuur’. 15 Daarin
vermeldt het kabinet een groot aantal aan het rapport ontleende voornemens ter
verbetering van het bestuursprocesrecht. Vele daarvan zijn inmiddels
gerealiseerd. 16 Na enkele jaren is de directe invloed van het rapport weggeëbd. 17
De ontwikkelingen worden dan niet meer gestuurd door de
juridiseringsdiscussie, maar in belangrijke mate door de behoefte aan snellere en
eenvoudigere procedures bij met name infrastructurele en andere
bouwprojecten. 18 Belangrijk is de nota ‘Naar een slagvaardiger bestuursrecht’,
waarin een reactie op de tweede evaluatie van de Awb wordt gegeven en de
komst van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht wordt aangekondigd. 19 De
thema’s die in deze en andere stukken steeds terugkomen, zijn eenvoud,
slagvaardigheid, modernisering, versnelling, verkorting, efficiëntie, definitieve
geschilbeslechting en vergroting van de doeltreffendheid. 20 Wat opvalt is dat de
doelstellingen allemaal zijn gerelateerd aan het streven naar efficiëntie, snelheid
en effectiviteit. Thema’s die in de decennia vóór de invoering van de Awb van

12

Gerealiseerd bij de Wet aanpassing bestuursprocesrecht, Stb. 2012, 682. Een aantal
voorstellen van de Commissie hebben het niet gehaald, bijvoorbeeld het voorstel om de
bezwaarprocedure een serieuze plaats te geven in het rechtsbeschermingstraject zodat de
procedure bij de rechter in eerste aanleg vereenvoudigd zou kunnen worden. De rechter zou
uitspraak kunnen doen zonder vooronderzoek en zitting.
13
Van Kemenade e.a. 1997/Werkgroep inzake terugdringing van de juridisering van het
openbaar bestuur, p. 53.
14
Dit is nog niet het geval in het kabinetsstandpunt over de eerste evaluatie van de Algemene
wet bestuursrecht, waarschijnlijk in verband met tijdgebrek. Het rapport ‘Bestuur in
geding’ verschijnt in november 1997, het kabinetsstandpunt op 18 februari 1998. In de
aanbiedingsbrief wordt wel aangekondigd dat het kabinet in een afzonderlijke notitie
aandacht zal besteden aan het rapport. Zie voor kritiek op de invloed van het rapport
Damen 1999, p. 13.
15
Kamerstukken II 1998/99, 26360, 1. Dit kabinetsstandpunt is tot stand gekomen mede onder
verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Peper, die ook deel uitmaakte van de Commissie-Van Kemenade, toen als burgemeester
van Rotterdam.
16
Kamerstukken II 1998/99, 26360, 1, p. 6-7. Zie eerder deze paragraaf.
17
Van Ettekoven 2001, p. 10.
18
Bijvoorbeeld Kamerstukken II 2003/04, 29383, 2; Kamerstukken II 2008/09, 31731, 3;
Kamerstukken II 2009/10, 29279, 111.
19
Kamerstukken II 2003/04, 29279, 16. Zie voor een overzicht: Verheij 2011.
20
Zie ook Kamerstukken II 2003/04, 29279, 1; Kamerstukken II 2003/04, 25425, 7.
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belang waren, zoals uitbreiding van de rechtsbeschermings-mogelijkheden voor
de burger en ongelijkheidscompensatie, spelen geen rol meer. 21
Met de komst van de Wab in 2013 wordt een belangrijke fase in de
ontwikkeling naar een slagvaardig bestuursprocesrecht afgerond. Ook wordt met
de invoering van het relativiteitsvereiste de definitieve stap in de richting van de
subjectivering van het bestuursprocesrecht gezet. Regeringscommissaris
Scheltema vat bij de totstandkoming van de Wab de ontwikkelingen samen en
legt de relatie tussen finale geschilbeslechting, individuele rechtsbescherming en
het relativiteitsvereiste bij zijn antwoord op de vraag of het ‘bestuurlijk
pingpongen’ in de praktijk vaak voorkwam:
‘We hebben bij de invoering van de Algemene wet bestuursrecht al een
beetje een stap gemaakt in de nieuwe richting [d.w.z. in de richting van
de individuele rechtsbescherming, KdJ]. Deze stap wordt nu echt
voltooid doordat een rechter niet alleen moet bekijken of het een juist
besluit is. Het gaat er namelijk juist om individuele rechtsbescherming
te verlenen. De procedure is dus niet af met de vernietiging van het
besluit, want het bestuur moet daarover nog beslissen. De procedure is
pas af als de rechter zelf beslist wat juist is. Die inrichting van de
individuele rechtsbescherming, is de stap die met dit wetsvoorstel
definitief wordt gezet. (…) In deze gedachtegang ligt het echter
eigenlijk ook voor de hand dat het, als je het accent legt op de
individuele rechtsbescherming, ook om de rechten en de belangen van
het individu moet gaan. Het ligt dan tegelijkertijd minder voor de hand
dat de vraag of een besluit om heel andere redenen nog rechtmatig is,
betrokken wordt bij de rechten van het individu. Dat heeft namelijk niet
zoveel te maken met de rechten van het individu. Het ligt dan dus
eigenlijk ook voor de hand dat het relativiteitsbeginsel in een dergelijke
benadering veel beter past.’ 22

7.2.2 De subjectivering van het bestuursprocesrecht
In het uniforme procesrecht van de Awb is een aantal verschillende bestuursprocesrechten met verschillende tradities samengevoegd. Een uitgebreide discussie over de grondslagen van dit nieuwe bestuursprocesrecht heeft destijds
bijna niet plaatsgevonden, onder andere als gevolg van het korte tijdsbestek
waarin het procesrecht tot stand moest komen. 23 De discussie over de aard en de
inrichting van het bestuursprocesrecht is vervolgens, in fasen, gevoerd na 1994.
De rode draad daarin is de vraag hoe het begrip ‘rechtsbescherming,’ dat in de
memorie van toelichting bij de Algemene wet bestuursrecht wordt genoemd als
primaire functie van het bestuursprocesrecht, dient te worden ingevuld. Een
21

De bestuursrechter zelf rekent deze zaken nog wel tot zijn taak. Zie Nihot e.a. 2010/Project
Differentiatie van Werkstromen Bestuursrecht Bijlage 5.
22
Kamerstukken II 2011/12, 32450, 17, p. 35.
23
Zie par. 6.2.2.
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onderdeel daarvan is de vraag hoe vorm moet worden gegeven aan de
definitieve geschilbeslechting door de rechter. Hieronder volgt een overzicht in
grote lijnen. 24
Het nieuwe uniforme bestuursprocesrecht bevatte voornamelijk elementen
die ook in één of meer van de vroegere procesrechten waren te vinden. Een
breuk met het verleden werd door de wetgever beoogd met de keuze voor
rechtsbescherming als de primaire functie van het bestuursprocesrecht. In de
eerste jaren na de totstandkoming van de Awb ging de aandacht in de
wetenschap vooral uit naar het fenomeen Awb en jurisprudentie ten aanzien van
enkele kernbepalingen van de Awb. 25 Het gaat dan met name over de vraag wat
de aard van het nieuwe procesrecht is in het licht van de strikte interpretatie van
artikel 8:69 lid 1 van de Awb en de trechterjurisprudentie. 26 De literatuur die is
verschenen ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Awb biedt vooral een
terugblik op de eerste vijf jaar. 27 Opvallend in het licht van de huidige discussies
is dat ‘subjectivering’ van het procesrecht nog geen vanzelfsprekendheid is. 28
Stroink stelt: ‘De discussies over de functies van het bestuursprocesrecht, te
weten rechtsbescherming en/of toezicht (contentieux objectif en contentieux
subjectif) hebben niet zoveel opgeleverd. Ook voor 1994 werd reformatio in
peius al zo veel mogelijk vermeden, alsmede ultra petita gaan (hier bedoeld in
de zin dat de niet bestreden onderdelen van een besluit niet ambtshalve getoetst
worden).’ 29
Vanaf ongeveer 1998 komt de discussie op gang over een tweetal
onderwerpen die in de jaren daarna de koers van de ontwikkeling van het
procesrecht zullen bepalen. Ten eerste is dat de finale geschilbeslechting. Rond
deze tijd wordt het steeds duidelijker dat de rechter weinig gebruikmaakt van de
bevoegdheden die hem in de Awb zijn toegekend om een geschil definitief af te
doen. Ten tweede is de vraag of het besluitbegrip nog wel volstaat als
bevoegdheidscriterium voor de rechter. Het besluitbegrip blijkt vooral in de
praktijk te knellen. 30 Er verschijnt een aantal publicaties waarin naar aanleiding
van de dan bestaande ervaringen met de Awb voorstellen voor verbetering
worden gedaan.
In 2004 verscheen zowel de regeringsnota ‘Naar een slagvaardiger
bestuursprocesrecht’ met daarin een aankondiging van de Wet aanpassing
bestuursprocesrecht, als de publicatie van de VAR-Commissie rechtsbescherming, ‘De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid. Van
toetsing naar geschilbeslechting’. 31 De commissie werd in 2000 in het leven
24

Zie voor een overzicht Brugman 2010, p. 49-53; De Poorter & De Graaf 2011, p. 26-36.
Je ziet dat er gelet wordt op afwijkingen van de Awb in bijzondere wetten. Daaruit spreekt
nog een soort bezorgdheid over de status van de Awb. Zie bijv. Stroink 1999, p. 1.
26
Zie par. 7.3 2 en 7.3.3.
27
Stroink, Heringa & Neerhof 1999.
28
Het woord komt bijv. niet voor in Scheltema 1999.
29
Stroink 1999, p. 3.
30
Polak 2000; Polak e.a. 2004/VAR Commissie rechtsbescherming; Van Ommeren e.a. 2013.
31
Polak e.a. 2004/VAR Commissie rechtsbescherming.
25
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geroepen door de VAR en had als opdracht te rapporteren over de gewenste
ontwikkelingen van het Nederlandse stelsel van bestuursrechtelijke
rechtsbescherming. 32 Het rapport verschafte onder andere een bezinning op de
grondslagen van het bestuursprocesrecht, iets wat gemist werd in de rapporten
van de periodieke evaluaties.
In het rapport wordt een kader voor de ontwikkeling van het
bestuursprocesrecht geschetst waarmee verder afscheid wordt genomen van het
‘klassieke’ bestuursprocesrecht. De commissie kiest voor geschilbeslechting als
wenselijke richting voor de bestuursrechtspraak. Het feit dat de omvang van het
geding wordt bepaald door appellant en niet meer ambtshalve door de rechter, is
een stap in die richting. Het komt echter nog vaak voor dat geen sprake is van
geschilbeslechting doordat enerzijds een procedure in een formele vernietiging
eindigt en anderzijds het geschil zich uitstrekt buiten de grenzen van een besluit
waardoor de bestuursrechter het slechts gedeeltelijk kan oplossen. Voorts wordt
ter rechtvaardiging voor het bestaan van bestuursrechtspraak verwezen naar een
aantal klassieke elementen, zoals de actieve rechter, de cultuur van de goede
toegang en de ongelijkheidscompensatie, maar daarna wordt uitgebreid ingegaan
op het onderscheid tussen het recours objectif en het recours subjectif. 33 Hoewel
de commissie benadrukt dat ook het vernietigingsberoep van waarde is voor het
Nederlandse bestuursprocesrecht, wordt de ontwikkeling van het
bestuursprocesrecht hier verder in de sleutel van het recours subjectif geplaatst.
Het begrip ‘rechtsbescherming’ wordt met het rapport definitief als ‘individuele
rechtsbescherming’ opgevat. Scheltema verwoordt dit in zijn commentaar op het
rapport:
‘Terwijl bij de invoering van de Awb bij het procesrecht het accent op
de rechtsbescherming nog met nodige voorzichtigheid moest worden
gelegd, bestaat nu binnen de Commissie de overtuiging dat in de
huidige tijd veel verder in die richting moet worden gegaan.’ 34
De eerste stap in de richting van de subjectivering van het procesrecht nodigt uit
tot verdere stappen:
‘Misschien is meer in het algemeen wel juist wat is vermeld in het
rapport van de Commissie-Polak van de VAR: de stap van objectieve
toetsing van het besluit naar rechtsbescherming van de burger is in de
Awb nog maar half gemaakt: de wet zou verder moeten gaan, onder
meer door bij vorderingen tot schadevergoeding niet het besluit, maar
de rechtsverhouding tot inzet van de procedure te maken. Een soort
verzoekschriftprocedure zou naast het beroep tegen het besluit mogelijk
moeten zijn. Die gedachte spreekt mij zeer aan. Overigens is dit

32

Polak e.a. 2004/VAR Commissie rechtsbescherming, p. 11.
Zie voor deze termen par. 5.6.5.
34
Scheltema 2004, p. 172.
33
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wederom een mooi voorbeeld van verschuivende wensen: door de
invoering van de Awb is een stap gezet, die nu tot verder voortgaan in
dezelfde richting uitnodigt. Zonder de Awb zouden wij nu nog over de
eerste stap spreken.’ 35
In het vervolg werd gemakkelijker gesproken over ‘de subjectivering van het
bestuursprocesrecht’, niet alleen om ontwikkelingen aan te duiden, maar ook om
ze te rechtvaardigen. 36 Er worden wel kanttekeningen bij de subjectivering
geplaatst, in meest algemene zin door Zijlstra. Hij wijst erop dat de
kerngedachte van de rechtsstaat de gebondenheid van het bestuur aan het recht
is. 37 Om deze gebondenheid aan het recht te realiseren en te onderhouden is een
zekere controle op het bestuur nodig. Deze controle kan worden uitgeoefend via
interbestuurlijk toezicht of via de bestuursrechter. Het interbestuurlijk toezicht is
de afgelopen decennia afgebouwd, met verwijzing naar de mogelijkheid van
rechtsbescherming door de bestuursrechter. Wanneer nu door de subjectivering
van het bestuursprocesrecht de handhaving van het objectieve recht geen taak
meer is van de bestuursrechter, zou deze taak weer kunnen worden vervuld door
het interbestuurlijk toezicht, maar dit is volgens Zijlstra duurder en
ingewikkelder dan handhaving door de bestuursrechter. 38
In 2007 verschenen de rapporten van de derde evaluatie van de Algemene
wet bestuursrecht. In het rapport ‘Feitenvaststelling in beroep’ kwam naar voren
dat de bestuursrechter zich in het algemeen lijdelijk opstelde ten aanzien van de
feiten in het geding, in tegenstelling tot wat was voorzien bij de totstandkoming
van de Awb. 39 Dat de bestuursrechter actief de materiële waarheid zou moeten
zoeken was al eerder ter discussie gesteld en gerelativeerd, maar met de
gegevens van dit rapport bleek deze taak van de bestuursrechter, die toch wel de
pijler van het klassieke bestuursprocesrecht genoemd kan worden, voorgoed een
mythe. De Commissie-Ilsink spreekt zich uit voor een terughoudende rol van de
rechter, met verwijzing naar de subjectivering van het bestuursprocesrecht. 40
De invoering van het relativiteitsvereiste is de volgende stap in de
ontwikkeling naar een partijengeschil. 41 Als gevolg van de invoering van dit
vereiste dient de rechter een onrechtmatig besluit in stand te laten wanneer de
geschonden norm kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van
degene die zich daarop beroept. Tot de invoering van het relativiteitsvereiste kon
iedere normschending die een belanghebbende bij een besluit bij de rechter

35

Scheltema 2004, p. 173.
Kamerstukken II 2009/10, 32450, 3, p. 18 en p. 20; Verheij 2006, p. 103. Er zijn ook
tegengeluiden o.a. in de Adviezen van de Raad van State (daarover Scheltema 2004,
p. 174); De Poorter 2010.
37
Zijlstra 2003a, p. 270.
38
Zijlstra 2003a, p. 281. Zie ook Zijlstra 2003b, m.n. p. 166; Barkhuysen 2013. Zie bij de
invoering van het relativiteitsvereiste o.a. Kamerstukken I 2011/12, 32450, B, p. 3-6.
39
Barkhuysen e.a. 2007. Zie ook par. 7.4.
40
Ilsink e.a. 2007/Commissie Evaluatie Awb III, p. 26.
41
Zie par. 7.3.4.
36
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aanvoerde, leiden tot vernietiging van dit besluit. Na de invoering van het
relativiteitsvereiste kan alleen nog de schending van de rechtens beschermde
belangen van appellant leiden tot vernietiging van het bestreden besluit. De
invoering van het relativiteitsvereiste heeft dus tot gevolg dat de rechter in
bepaalde gevallen verplicht is om door appellanten aangevoerde gronden, die
zonder het relativiteitsvereiste zouden leiden tot vernietiging van het besluit, in
stand te laten. Door sommige auteurs werd dit gezien als een logisch vervolg op
de keuze voor rechtsbescherming in de zin van geschilbeslechting als primair
doel van het bestuursprocesrecht. 42 Anderen meenden dat de invoering van het
relativiteitsvereiste niet noodzakelijk volgt uit de keuze voor rechtsbescherming
als primaire functie van het bestuursprocesrecht en wezen erop dat het niet
vernietigen van onrechtmatige besluiten door de rechter juist kan leiden tot
afnemend vertrouwen in de rechter en de rechtsstaat. 43
Het tweede thema dat in 2004 door de VAR-Commissie rechtsbescherming
wordt aangesneden, de bruikbaarheid van het besluitbegrip als bevoegdheidscriterium voor de rechter, stond aanvankelijk minder in de belangstelling dan de
finale geschilbeslechting. Wanneer echter de subjectivering van het
bestuursprocesrecht duidelijker de koers van de ontwikkelingen bepaalt komt
het thema weer in de belangstelling te staan, onder meer in het uitvoerige
rapport over doel en functie van de bestuursrechtspraak en de preadviezen voor
de VAR-vergadering 2013. 44 Voor zover het gaat om het object van het
bestuursrechtelijke geschil valt dit onderwerp buiten het bestek van dit boek.
Ten slotte: in het kader van de schadevergoeding bij onrechtmatige
overheidsdaad is in de Awb een verzoekschriftprocedure geïntroduceerd. 45 In
paragraaf 7.6.2 zal de aard en inrichting van dit nieuwe Awb-procesrecht kort
aan de orde komen.

7.3 De omvang van het geding
7.3.1 Inleiding
Vóór de invoering van de Awb had de bestuursrechter tot op zekere hoogte de
vrijheid om, binnen de buitengrenzen van het besluit, zelf de omvang van het
geding te bepalen. 46 Dit hield in dat hij ook de bevoegdheid had om een besluit
te vernietigen op gronden die niet door eiser waren aangevoerd, zelfs wanneer
dit tot gevolg had dat eiser uiteindelijk door het instellen van beroep slechter af
was dan daarvoor (reformatio in peius). Deze bevoegdheid had de rechter omdat
handhaving van het objectieve recht een van de doelstellingen van het
bestuursprocesrecht was. In praktijk beoordeelde de rechter het beroep meestal
42

Zie hiervoor Scheltema 2004.
De Poorter 2010, p. 15-17, p. 23-29, p. 32 e.v.; Jurgens 2004.
44
Polak e.a. 2004/VAR Commissie rechtsbescherming, par. 4.2.; De Poorter & De Graaf 2011,
deel II, par. 2; Van Ommeren e.a. 2013.
45
Afdeling 8.4. Awb.
46
Zie o.a. par. 2.4.3, 4.3.4, 5.4.4.3.
43

295

Hoofdstuk 7 De Awb toegepast

op basis van de in het beroepschrift aangevoerde gronden en kwam reformatio in
peius zelden voor. 47 Met de invoering van de Awb kon artikel 8:69 lid 1 op twee
manieren worden opgevat. Ten eerste kon het artikel worden opgevat als een
(gedeeltelijke) codificatie van de bestaande praktijk. De rechter behield volgens
deze interpretatie nog een zekere vrijheid bij de afbakening van de omvang van
het geding, met name om de appellerende burger te helpen bij het vinden van de
door hem gewenste gronden die tot vernietiging zouden kunnen leiden. 48
Volgens de tweede interpretatie vormde artikel 8:69 lid 1 primair een eerste stap
in de richting van een bestuursprocesrecht dat een meer gelijkwaardige
verhouding tussen partijen veronderstelde en dus uitging van meer
verantwoordelijkheid bij de aanlegger voor de bepaling van de omvang van het
geding. Vanuit deze visie van de ‘strikte uitleg’ is ‘hulp’ van de rechter bij de
afbakening van het geding niet toegestaan. 49
In paragraaf 7.3.2 wordt beschreven hoe de tweede opvatting de gangbare is
geworden. Daartoe wordt ingegaan op de aspecten van dit leerstuk die daar
direct mee te maken hebben: de interpretatie van artikel 8:69 lid 1, 8:69 lid 2 en
de vraag wat de bepalingen van openbare orde zijn waaraan de rechter
ambtshalve dient te toetsen. 50
Een aspect dat ten tijde van de totstandkoming van de Awb nog geen rol
van betekenis speelde, is de vraag in welke fase van de procedure als geheel nog
gronden mogen worden ingebracht, de trechter- of fuikenkwestie. Deze kwestie
betreft strikt genomen de proceseconomie in ruime zin en staat los van de
interpretatie van artikel 8:69 lid 1 Awb, maar is van invloed op vraag naar de
omvang van het geding omdat de rechter bij het gebruik van trechters niet mag
beoordelen wat eerder aangevoerd had moeten worden. Het onderwerp wordt
hier behandeld (par. 7.3.3) omdat de invoering van de trechters destijds werd
gezien als een van de ontwikkelingen waaruit bleek dat het bestuursprocesrecht
een nieuwe koers voer.
Daarna wordt in paragraaf 7.3.4 het relativiteitsvereiste behandeld. Het
relativiteitsvereiste is enerzijds een ander onderwerp, omdat het niet gaat over de
vraag aan welke rechtsnormen de rechter mag toetsen in relatie tot de door
appellant wel of niet aangevoerde mogelijke vernietigingsgronden, maar om de
vraag welke van de aangevoerde beroepsgronden kunnen leiden tot vernietiging
van een besluit in relatie tot het beschermingsbereik van de ingeroepen
rechtsnormen. Anderzijds beperkt het relativiteitsvereiste vaak feitelijk de
omvang van het geding wanneer beroepsgronden met een beroep op artikel
8:69a buiten beschouwing worden gelaten en de rechter aan toetsing van die
gronden dan niet toekomt. Met name omdat de invoering van het
relativiteitsvereiste zozeer een consolidatie van de subjectivering van het
bestuursprocesrecht is, wordt er hier aandacht aan besteed.

47

Zie o.a. par. 5.6.3.
Zie par. 6.4.4.; Brugman 2010, p. 62.
49
Schreuder-Vlasblom 1996, p. 101.
50
Zie over openbare orde in de geschiedenis: Punt 1974, p. 327-330.
48
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Andere bepalingen die ook een rol spelen bij de afbakening van de omvang van
het geding, zoals de artikelen 6:19 en 6:22 Awb, blijven hier buiten
beschouwing. Ook de ‘buitengrens’ van de rechterlijke toetsing, het besluit, en
de afbakening daarvan komen hier niet aan de orde omdat deze begrippen niet
bepalend zijn voor de grote ontwikkelingslijnen van het bestuursprocesrecht
zoals die in dit boek worden beschreven.

7.3.2 Artikel 8:69 Awb
Voor de bespreking van dit artikel wordt eerst gebruikgemaakt van de gegevens
uit de eerste evaluatie van de Awb omdat uit dit onderzoek zo duidelijk blijkt dat
er sprake is van een overgangsfase. 51 Vervolgens wordt gebruikgemaakt van de
tweede evaluatie en verdere literatuur.
7.3.2.1 De eerste evaluatie van de Awb
In de bespreking van het nieuwe artikel 8:69 in de eerste evaluatie van de Awb
valt een drietal dingen op. Ten eerste bestaat in de literatuur onduidelijkheid
over de interpretatie van artikel 8:69 lid 1 en lid 2 en de relatie van dat artikel tot
de verplichting van de rechter tot het ambtshalve toetsen aan regels van
openbare orde. Ten tweede hanteert de Afdeling meteen een ‘strikte’
interpretatie van artikel 8:69 lid 1. Ten derde blijkt uit interviews met lagere
rechters dat zij in eerste instantie de ruime interpretatie van artikel 8:69 lid 1
hanteren. Deze drie punten worden hieronder toegelicht.

7.3.2.2 Onduidelijkheden over artikel 8:69 Awb
De onduidelijkheid over de interpretatie van artikel 8:69 Awb blijkt al uit de
beschrijving van het wettelijk kader in het evaluatierapport. Enerzijds wordt
benadrukt dat artikel 8:69 lid 1 uiting geeft aan de primaire functie van het
bestuursrechtelijke geding onder de Awb, het bieden van individuele
rechtsbescherming, en dat het daarmee past in de in de Awb ingezette trend naar
een meer ‘subjectief’ procesrecht. 52 Ten aanzien van lid 2 wordt echter
opgemerkt dat de in dit lid opgelegde plicht de rechter de mogelijkheid lijkt te
bieden voor ‘een meer op de handhaving van het objectieve publiekrecht
gerichte uitoefening van de rechterlijke functie’. 53 Anderzijds wordt bij de
bespreking van het wettelijk kader ook verwezen naar de toelichting van de
wetgever dat de aanvulling van rechtsgronden in artikel 8:69 lid 2 plaatsvindt

51

Ten Berge e.a. 1996.
Ten Berge e.a. 1996, p. 182. Verwezen wordt naar Verheij in zijn noot onder ABRvS 21 juli
1995, AB 1995/558. Op p. 184 wordt nog verwezen naar de passage in de memorie van
toelichting waarin staat dat de rechter door moet vragen.
53
Ten Berge e.a. 1996, p. 183. Verwezen wordt naar Widdershoven, NTB 1994, p. 217-226,
i.h.b. p. 219-220. Zie over art. 8:69 lid 2 ook Allewijn 1998, p. 292-293; Kooper 2000.
52
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binnen de grenzen van artikel 8:69 lid 1. 54 Het lijkt erop dat de onduidelijkheid
te maken heeft met onduidelijkheid over de plaats van de ambtshalve toetsing
aan regels van openbare orde. Wanneer onder artikel 8:69 lid 2 ook de
ambtshalve toetsing aan regels van openbare orde wordt verstaan, dan bestaat de
mogelijkheid dat de rechter door toepassing van artikel 8:69 lid 2 de omvang
van het geding uitbreidt ten opzichte van de omvang zoals die door de
toepassing van artikel 8:69 lid 1 was afgebakend. Deze optie kon worden gezien
als een ‘ruime’ opvatting in de tijd dat nog niet duidelijk was welke bepalingen
uiteindelijk van openbare orde zouden worden geacht. Op 8 augustus 1996 werd
door de ABRvS ambtshalve getoetst aan het bestemmingsplan, waardoor lange
tijd de overtuiging leefde dat bepaalde dwingende bepalingen van materieel
recht van openbare orde zouden kunnen zijn. 55
Een andere mogelijkheid om artikel 8:69 lid 1 en lid 2 breder te
interpreteren, wordt in het rapport gedestilleerd uit de literatuur. Betoogd wordt
dat artikel 8:69 Awb primair een verbod van ultra petita gaan beoogt: de rechter
mag niet buiten de vordering van appellant treden. In het bestuursproces is de
vordering doorgaans de gehele of gedeeltelijke vernietiging van een besluit. Op
grond van artikel 8:69 lid 2 Awb moet de rechter ambtshalve alle rechtsgronden
aanvullen die tot dit doel kunnen bijdragen. 56 Aangezien reformatio in peius
verboden is, kan deze ambtshalve aanvulling alleen ten voordele van appellant
strekken en daarmee een vorm van ongelijkheidscompensatie bieden. 57
Tegenover de ruime visie wordt in het rapport de ‘strikte’ visie gezet,
waarbij wordt verwezen naar de opvattingen van Schreuder-Vlasblom. 58
Volgens deze interpretatie volgt uit artikel 8:69 lid 1 Awb dat de rechter
gebonden is aan de omvang van het geding zoals dat door indiener van het
beroepschrift aan hem is voorgelegd. De in het beroepschrift geformuleerde
bezwaren zijn daarbij bepalend. 59 De plicht tot het ambtshalve aanvullen van de
rechtsgronden van artikel 8:69 lid 2 Awb houdt in dat de rechter de aangevoerde
bezwaren dient te vertalen in rechtsgronden: ‘Hij kan immers slechts toetsen aan
het recht. Deze taak wordt aldus uitgeoefend binnen de in het eerste lid
neergelegde grenzen van het geding. De ambtshalve aanvulling van de
rechtsgronden moet dus worden onderscheiden van de buiten het geschil
tredende ambtshalve toetsing.’ 60 Ambtshalve toetsing vindt alleen plaats aan
bepalingen van openbare orde. Wat die bepalingen van openbare orde zijn,
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Ten Berge e.a. 1996, p. 184-185.
Ten Berge e.a. 1996, p. 193.
56
Ten Berge e.a. 1996, p. 198-199. Zie o.a. Stroink 1999, p. 6 die stelt dat bij continuering van
de strenge lijn van de Afdeling verplichte procesvertegenwoordiging wenselijk is. Zie ook
Damen 1999, p. 29.
57
Zie ook Mallan 2014, p. 76-78.
58
Ten Berge e.a. 1996, p. 199-200; Schreuder-Vlasblom 1994, p. 51, p. 100-108.
59
Schreuder-Vlasblom 1996, p. 101. Zie ook p. 102-103 voor een verwijzing naar het
verdedigingsbeginsel.
60
Schreuder-Vlasblom 1996, p. 103.
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wordt door Schreuder-Vlasblom beperkt uitgelegd; bepalingen van dwingend
materieel recht vallen daar niet automatisch onder. 61

7.3.2.3 Duidelijkheid in de jurisprudentie
Het tweede dat opvalt in de bespreking van artikel 8:69 lid 1 Awb in het
evaluatierapport is dat, tegenover de verdeeldheid van de literatuur, uit de op dat
moment beperkt voorhanden zijnde jurisprudentie, duidelijk de ‘strikte’ lijn naar
voren komt. Uit een aantal uitspraken van rechters in eerste aanleg blijkt dat zij
hun beoordelingen beperken tot het punt van geschil en dat de door eiser
aangevoerde gronden bepalend zijn voor de omvang van de toetsing. 62 Verder
wijzen de onderzoekers op de destijds omstreden uitspraak van de ABRvS van
29 juli 1996. 63 In deze zaak had de rechtbank een besluit vernietigd omdat de
appellant in strijd met artikel 7:2 Awb niet in de gelegenheid was gesteld om te
worden gehoord. De appellant had daar echter geen beroep op gedaan en de
Afdeling oordeelde daarom dat de rechtbank hiermee buiten de grenzen van het
aan haar voorgelegde geschil was getreden en dat zij dusdoende de betekenis
van artikel 8:69 lid 1 Awb had miskend. 64 Ook wordt de zaak Kraaijeveld
aangehaald, waarin de Afdeling de prejudiciële vraag stelde of een rechtstreeks
werkende richtlijnbepaling door de rechter ambtshalve moest worden
toegepast. 65 De onderzoekers merken op:
‘In het pre-Awbtijdperk zou de Afdeling in zo’n geval zonder problemen
zijn overgegaan tot ambtshalve toetsing van het bestreden besluit aan deze
dwingende EG-rechtelijke bepaling. Dat de Afdeling deze handelwijze
thans ter discussie stelt, is een duidelijke aanwijzing dat de grieven van
partijen onder het regime van de Awb meer dan voorheen bepalend zijn
voor de beoordeling door de rechter.’ 66
De onderzoekers willen nog niet de conclusie trekken dat dit centraal stellen van
de grieven over de hele linie van de bestuursrechtspraak wordt gehanteerd. Zij
verwijzen daarbij naar het CBb en naar de interviews die in het kader van het
onderzoek zijn gehouden. 67
61

Schreuder-Vlasblom 1996, p. 104-106. Ten Berge e.a. 1996, p. 199-201.
Ten Berge e.a. 1996, p. 186. Wat betreft de uitspraken in eerste aanleg: de aangehaalde
uitspraken waren gepubliceerd in jurisprudentietijdschriften. Je kunt je voorstellen dat juist
die uitspraken waren geselecteerd waarin deze lijn duidelijk naar voren kwam.
63
ABRvS 29 juli 1996, JB 1996/190, m.nt. MAH. Later ook CRvB 8 juli 1997, JB 1997/179,
m.nt. RJGHS.
64
Ten Berge e.a. 1996, p. 187. Zie Allewijn 1998, p. 293-294, waar hij betoogt dat de Afdeling
moeilijk anders had kunnen beslissen.
65
ABRvS 8 maart 1995, NJB-katern 1995, p. 284-286, nr. 22; HvJ EU 24 oktober 1996, nr. C72/95, MR 1996/57, AB 1997/133, m.nt. ChB (Kraaijeveld).
66
Ten Berge e.a. 1996, p. 187-188.
67
Van het CBb zijn op dat moment geen uitspraken bekend waarin dat uitgangspunt expliciet
wordt gehanteerd. ‘Beziet men de aanpak van het College, zoals die door president C. de
62
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7.3.2.4 De ruime opvatting van enkele lagere rechters
Uit interviews die de onderzoekers hebben gehouden met een aantal rechters van
rechtbanken blijkt dat zij artikel 8:69 lid 1 niet strikt interpreteren, maar zichzelf
veel vrijheid toekennen om actiever naar vernietigingsgronden te zoeken
naarmate meer ongelijkheidscompensatie geboden dient te worden. De aan- of
afwezigheid van een raadsman speelt daarbij een rol. Ik geef hieronder een lang
citaat omdat de uitspraken laten zien welke vrijheid sommige rechters toen nog
namen ten aanzien van de bepaling van de omvang van het geding:
‘Zo stelt een rechtbank dat de omvang van het geschil zowel wordt
bepaald door het bestreden besluit als door de appellant aangevoerde
gronden; hoe ver de beoordeling hiervan precies zal gaan, valt niet in
algemene zin te zeggen, maar hangt af van het concrete geval.
Volgens een andere rechtbank is de benadering van de
geschillenbeslechting een mengvorm van actief zoeken naar
rechtsgronden en een grievenstelsel. Hierbij is men geneigd een
rechtsgrond die door appellant niet is aangevoerd, ambtshalve aan te
vullen in het geval het gaat om een “standaard”-rechtsgrond en de
appellant geen raadsman heeft. Deze neiging wordt echter minder
wanneer de appellant wel door een raadsman wordt bijgestaan. Naar
rechtsgronden die zich niet aanstonds aandienen, wordt geen
diepgaand onderzoek verricht. Wat betreft het ambtshalve aanvullen
van dwingende rechtsgronden, volgt deze rechtbank een pragmatische
koers waarbij rekening wordt gehouden met de ernst van de
schending: zo zal deze rechter een bouwvergunning wel ambtshalve
vernietigen bij strijd met het bestemmingsplan, maar gaat hij hiertoe
niet over indien slechts een ondergeschikte bepaling uit de
bouwverordening is geschonden. Van weer een andere rechtbank werd
tijdens het interview vernomen dat men het al dan niet ultra petita
gaan laat afhangen van de mate van ongelijkheidscompensatie.’ 68

7.3.2.5 De uitkomsten van de eerste evaluatie en de wetgever
Ten Berge c.s. doen omtrent artikel 8:69 Awb geen aanbevelingen, maar stellen
dat een oplossing voor de geconstateerde onduidelijkheden vooral van de
hogerberoepscolleges en andere gerechten in hoogste instantie moet komen. Ook
beveelt men aan om de problematiek van de omvang van het geschil in de
Gooijer wordt beschreven, dan lijkt deze eerder aan te sluiten bij de klassieke functie van het
bestuursprocesrecht, de handhaving van het objectieve recht, dan bij de
rechtsbeschermingsfunctie.’ Daarbij verwijzen ze naar De Gooijer 1995, p. 230: ‘[I]n het
bestuursrechtelijk geding dient steeds centraal te staan de toetsing van de uitoefening van de
aan de overheid gegeven bevoegdheden.’
68
Ten Berge e.a. 1996, p. 201. Ook uit de interviews met de rechtspraktijk blijkt dat rechters
wellicht minder actief zijn dan voor de invoering van de Awb, maar ook dat rechters creatief
omgaan met art. 8:69 lid 1.

300

7.3 De omvang van het geding

rechterlijke overleggen aan de orde te stellen, ‘zodat eenduidige en heldere
lijnen kunnen worden uitgezet. Procespartijen hebben er immers recht op te
weten wat men van de rechter kan verwachten’. 69 De onderzoekers concluderen
dat met de invoering van de Awb het bestuursprocesrecht zich beweegt in een
‘meer op het punt van geschil georiënteerde benadering van de
geschillenbeslechting’. 70 Deze ontwikkeling mag er echter niet toe leiden dat
rechters, zeker rechters in eerste aanleg, enkel afgaan op de in het beroepschrift
geformuleerde grieven. De onderzoekers menen dat er een taak voor de
bestuursrechter blijft om de in het bestuursrecht bestaande fundamentele
ongelijkheid tussen partijen te compenseren. Wel bevelen ze partijen aan om
rekening te houden met een zekere ‘terugtred’ van de rechter. 71
In het evaluatierapport van de Commissie-Polak is echter niets terug te
vinden van de ambivalentie ten aanzien van de bepalingen van de omvang van
het geschil, zoals die uit het evaluatierapport blijkt. 72 Gesteld wordt: ‘De
primaire functie van het bestuursprocesrecht is het bieden van individuele
rechtsbescherming. Daartoe zou de rechter de bepaling van de omvang van het
geschil in beginsel aan partijen moeten overlaten (…).’ 73 Hiervan is steeds vaker
sprake ‘zij het dat nog geen eenduidig beeld bestaat’. 74 Ten aanzien van artikel
8:69 Awb wordt naar aanleiding van de evaluatie de aanbeveling gedaan aan
rechters om in richtinggevende uitspraken aan te geven hoe het vraagstuk van de
omvang van het geschil moet worden benaderd. Ook wordt aanbevolen om in
diverse rechterlijke overleggen eenduidige en heldere richtlijnen te formuleren
omtrent het vraagstuk. 75 In de Eerste evaluatiewet Awb wordt geen aandacht
besteed aan artikel 8:69 Awb. 76

7.3.2.6 De tweede evaluatie Awb
Bij de tweede evaluatie van de Awb kwam de omvang van het geding in eerste
aanleg aan de orde in het rapport over het hoger beroep. 77 Ook uit dit rapport
blijkt nog dat er een zekere kloof bestaat tussen de in de literatuur bestaande
opvattingen over de interpretatie van artikel 8:69 lid 1 en de in de jurisprudentie
gehanteerde lijn. Er wordt vrij uitvoerig ingegaan op diverse standpunten in de
literatuur ten aanzien van artikel 8:69, waarbij wordt opgemerkt dat ‘de mate
69

Ten Berge e.a. 1996, p. 205.
Ten Berge e.a. 1996, p. 402.
71
Ten Berge e.a. 1996, p. 403. Zie ook De Waard 2007.
72
Polak e.a. 1996/ Commissie Evaluatie Algemene wet bestuursrecht.
73
Polak e.a. 1996/ Commissie Evaluatie Algemene wet bestuursrecht, p. 59.
74
Polak e.a. 1996/ Commissie Evaluatie Algemene wet bestuursrecht, p. 59.
75
Polak e.a. 1996/ Commissie Evaluatie Algemene wet bestuursrecht, p. 99.
76
Kamerstukken 26523, Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante
wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste
evaluatiewet Awb). Stb. 2002, 53.
77
Widdershoven e.a. 2001. (Het merendeel van de auteurs van dit rapport had ook meegewerkt
aan de evaluatie van het bestuursprocesrecht in 1996: Ten Berge e.a. 1996.) Zie voor een
tussenstand ten aanzien van art. 8:69 lid 1 Allewijn 1998, p.295-296.
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waarin de gronden beperkend werken, mede kan worden bepaald door de visie
van de onderscheiden auteurs op de betekenis van ongelijkheidscompensatie’. 78
Het verschil lijkt hem uiteindelijk te zitten in verschillende opvattingen over de
mate van ‘doorvragen’ door de rechter naar de beoogde gronden van appellant,
dus uit een meer of minder actieve opstelling van de individuele rechter. 79 Uit de
geciteerde jurisprudentie blijkt dat de ABRvS inmiddels een consistente strikte
lijn volgt waarbij de omvang van het geschil in principe bepaald wordt door de
door appellanten aangevoerde gronden. 80 Dit is tevens de lijn van de CRvB, zij
het dat dit college een ruimhartiger lijn volgt in AAW/WAO-zaken. 81
In het rapport van de Evaluatiecommissie geeft de commissie zelf haar visie
op de omvang van het geschil en de ambtshalve activiteiten van de rechter. 82 De
nadruk ligt daarin op de vereisten vanuit de rechtsbeschermingsfunctie.
Ongelijkheidscompensatie lijkt geen rol te spelen, de term wordt niet genoemd.
Inmiddels was duidelijk dat ambtshalve aanvulling van rechtsgronden iets
anders is dan ambtshalve toetsing aan bepalingen van openbare orde en dat de
beroepsgronden de omvang van het geschil bepaalden. Het brandpunt van de
discussie ten aanzien van de omvang van het geschil had zich inmiddels
verplaatst naar de vraag in welke fase van de procedure nog nieuwe gronden
aangevoerd mogen worden, de kwestie van de trechters en fuiken. Zie hierover
paragraaf 7.3.3.

7.3.2.7 De verdere ontwikkelingen rondom artikel 8:69 lid 1 Awb
Nadat in de loop der jaren een zekere mate van consensus is ontstaan over de
manier waarop artikel 8:69 lid 1 Awb moet worden geïnterpreteerd 83 en de
discussie rond de trechters is verzand in nogal casuïstische jurisprudentie, 84 leek
het even rustig te worden rond het leerstuk van de omvang van het geding. In
2010 verscheen het proefschrift van Brugman, dat gewijd is aan artikel
8:69 lid 1 en 2. De auteur merkt op dat wat dit onderwerp betreft de woeligste
tijden voorbij zijn, mede doordat ook de jurisprudentie van het HvJ EG geen
aanleiding heeft gegeven om de vigerende interpretatie van artikel 8:69 Awb aan
te passen. Van belang daarbij was het Van der Weerd-arrest, waarin het HvJ EG
78

Widdershoven e.a., p. 82.
Zie hierover de MvT bij art. 8:69 lid 1, PG Awb II, p. 463.
80
Widdershoven e.a. 2001, p. 84-86. Verwezen wordt naar ABRvS 17 maart 1998, JB
1998/130, herhaald in ABRvS 19 maart 1999, AB 1999/205, m.nt. MSV; JB 1999/133, m.nt.
RJNS; RAwb 1999, 165, m.a. Schueler. Zie ook Brugman 2010, p. 59-63: het is niet goed te
achterhalen uit de jurisprudentie wat de rol is van de andere onderdelen van art. 8:69 lid 1. Zie
ook p. 121-122.
81
Widdershoven e.a. 2001, p. 87: CRvB 18 december 1998, JB 1999/18, m.nt. RJNS. Deze lijn
is inmiddels verlaten: CRvB 17 april 2007, AB 2007/167, m.nt. G.J. Vonk, JB 1999/18, m.nt.
R.J.N.S.
82
Boukema e.a. 2001/Commissie Evaluatie Awb II, p. 30-31.
83
Waarbij de ‘strikte’ interpretatie uiteindelijk ruimer wordt uitgelegd, zie o.a. CRvB
5 november 2008, LJN BG3923; CRvB 27 juni 2013, JB 2013/177.
84
Zie hierna, par. 7.3.3.4.
79
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heeft geoordeeld dat voor de Nederlandse rechter – gelet op het geldende
procesrecht – geen verplichting bestaat om ambtshalve aan het EG-recht te
toetsen. 85 Volgens Brugman heeft de toepassing van artikel 8:69 lid 1 ertoe
geleid dat er bijna sprake is van een ‘grievenstelsel’. 86 Zij vindt dit een te
beperkte opvatting en stelt daarom een, door het civiele en strafprocesrecht
geïnspireerde, minder ‘juridische’ invulling van artikel 8:69 lid 2 Awb voor
waardoor, met het oog op de rechtsbescherming voor appellant, de rechter de
mogelijkheid heeft om de omvang van het geschil iets op te rekken. 87 Het
voorstel is dat de rechter de omvang van het geding niet enkel bepaalt aan de
hand van de aangevoerde beroepsgronden, maar ‘ruim’ opvat met behulp van
overige stukken, hetgeen zich heeft voorgedaan ter zitting en eventueel via het
stellen van vragen. Daarmee wordt de grondslag voor het aanvullen van de
rechtsgronden in de zin van artikel 8:69 lid 2 verbreed. Brugman stelt dat meer
aanleiding is voor een dergelijke actieve opstelling van de rechter naarmate de
ongelijkheid tussen partijen groter is, bijvoorbeeld doordat wordt geprocedeerd
zonder rechtsbijstand. 88 Brugman pleit er dus voor om de rechter weer een
zekere vrijheid te geven bij de bepaling van de omvang van het geding. 89 Deze
is daardoor in staat een vorm van ongelijkheidscompensatie te bieden, zonder
dat sprake is van strijd met artikel 8:69 lid 1 Awb.
Ook Mallan heeft in zijn proefschrift kritiek op de bepaling van de omvang
van het geding aan de hand van de beroepsgronden. Hij pleit ervoor dat, indien
de rechter blijft vasthouden aan deze interpretatie van artikel 8:69 lid 1, de
burger er in ieder geval op wordt gewezen dat de rechter alleen toetst aan de
door hem ingebrachte klachten, zodat deze niet ten onrechte verwacht dat de
rechter wel zal inspringen. 90
Meer recent stelden Jansen en Van der Leek de ambtshalve toetsing door de
(hogerberoeps)rechter ter discussie. Er bestaat momenteel geen duidelijk
criterium met betrekking tot de vraag waaraan wel en niet ambtshalve dient te
worden getoetst, aldus deze schrijvers. In het licht van de toegenomen nadruk op
definitieve geschilbeslechting en het belang van partijautonomie, bestaat er
volgens Jansen en Van der Leek geen bezwaar tegen dat schending van
sommige bepalingen, zoals bijvoorbeeld de bezwaartermijn, niet meer
ambtshalve door de (hogerberoeps)rechter wordt getoetst, gegeven de
ingrijpende consequenties voor partijen. 91
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HvJ EG 7 juni 2007, C-222/05-225/05, AB 2007/228, m.nt. R.J.G.M. Widdershoven; JB
2007/131, m.nt. RJNS en CLGFHA. Zie ook Widdershoven e.a. 2007, par. 7.3. Zie ook Jans
2005. Zie over ambtshalve toetsing ook Harmsen 2013.
86
Brugman 2010, p. 143.
87
Brugman 2010, p. 213-215.
88
Brugman 2010, p. 214-216.
89
Zie ook De Poorter & De Graaf 2011, p. 145 en p. 207. Verheij 2007, par. 3.3.
90
Mallan 2014, p. 261. Uit interviews van Mallan met rechters blijkt overigens dat zij actiever
zijn bij de bepaling van de omvang van het geding dan uit de jurisprudentie blijkt en daarmee
een vorm van lekenbescherming bieden, Mallan 2014, p. 99-104.
91
Jansen & Van der Leek 2012.
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In hun reactie op Jansen en Van der Leek stellen ook Schuurmans en Verburg de
bestaande praktijk van de ambtshalve toetsing ter discussie, maar zij wijzen erop
dat het beginsel van partijautonomie nooit een criterium kan zijn bij de
beoordeling van wat wel en niet ambtshalve getoetst dient te worden aangezien
ambtshalve toetsing juist een inbreuk op dit beginsel vormt. Zij wijzen voor een
bredere discussie van het onderwerp op de noodzaak om e.e.a. in het licht van
het geheel van de grondbeginselen van de rechtsstaat te bekijken. In dat kader
zou het voor de hand liggen dat met de huidige ontwikkelingen, waarin de
beroepsgronden, de vordering en het belang van eiser in toenemende mate
bepalen wat de rechter in een zaak heeft te beoordelen, de bevoegdheid van de
rechter om ambtshalve te toetsen juist dient te worden uitgebreid naar de
toetsing aan grondrechten. 92
Een ander punt betreft de vraag of de mogelijkheid van ambtshalve toetsing
niet zou moeten worden verruimd wanneer het gaat om bestuurlijke sancties.
Albers wijst erop dat het in artikel 8:69 lid 1 gelegen verbod om ultra petita te
gaan ertoe leidt dat een overtreder zelf een gemotiveerd beroep moet doen op de
afwezigheid van schuld terwijl de strafrechter in dat geval ontslag van alle
rechtsvervolging zou moeten uitspreken. 93 De vraag is dus of de uitbreiding van
het bestuursrecht met punitieve sancties nog gevolgen zal hebben voor de
omvang van de toetsing door de rechter.
Ten slotte is het de vraag of de nieuwe zaaksbehandeling nog een
versoepeling gaat brengen in het gebruik van artikel 8:69 lid 1. 94 Schuurmans en
Verburg stellen:
‘Bij het zoeken naar oplossingen acht de bestuursrechter zich niet per se
gebonden aan de juridisch bepaalde omvang van het geding. Hij heeft een
zogeheten conflicthanteringspalet, waarbij de klassieke uitspraak maar één
van de afdoeningsmodaliteiten is. Als het komt tot een uitspraak – en dat
zal nog steeds in veel zaken het geval zijn – is hij natuurlijk wel gebonden
aan de omvang van het geding volgens artikel 8:69 Awb. Maar bij
schikkingen, mediation of andere creatieve oplossingen, speelt dat niet.’ 95

7.3.3 Fuiken en trechters
7.3.3.1 Inleiding
Al snel na de invoering van de Awb ontstond vanuit de Afdeling een
jurisprudentielijn die de omvang van het geschil beperkte vanuit een
gedachtegang die los stond van artikel 8:69 lid 1 Awb zoals dat geïntroduceerd
92

Schuurmans & Verburg 2012a.
Albers 2014, p. 72-78. Zie al eerder Albers 2007, p. 389-391; zie ook De Poorter 2014,
par. 7.2.
94
Zie ook Albers 2014, p. 74-75; Brugman 2014, p. 241-242. Zie voor de nieuwe
zaaksbehandeling par. 7.6.3.
95
Schuurmans & Verburg 2012b, p. 124. Zie ook Aalbers 2011; Schueler 2012, p. 103.
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was bij de invoering van de Awb. Het ging om de toepassing van de
zogenoemde ‘trechters’ of ook wel ‘fuiken’. 96 Het toepassen van deze trechters
had een versmalling van de omvang van de rechtsstrijd tot gevolg doordat tussen
de bestuurlijke voorfase en het beroep (in eerste aanleg) bij de rechter een
barrière werd opgeworpen voor het aanvoeren van nieuwe gronden of
bewijsstukken. 97
Met betrekking tot de trechters konden drie varianten worden
onderscheiden. Ten eerste was er de grondentrechter. Deze hield in dat gronden
die niet in de bestuurlijke voorfase waren aangevoerd, niet meer in beroep door
de rechter inhoudelijk beoordeeld mochten worden. De rechter diende appellant,
voor zover hij dergelijke gronden aanvoerde, niet-ontvankelijk te verklaren.
Wanneer de rechter toch overging tot inhoudelijke beoordeling van dergelijke
gronden, dan ging hij ultra petita en was de uitspraak in strijd met artikel 8:69
lid 1 van de Awb. Hetzelfde gold voor de onderdelentrechter. Deze trechter
werd beschouwd als een mildere vorm van de grondentrechter. De
onderdelentrechter hield in dat in beroep aangevoerde gronden die betrekking
hadden op een onderdeel van een besluit dat niet in de bestuurlijke voorfase aan
de orde was geweest, door de rechter buiten beschouwing dienden te worden
gelaten. De bewijstrechter ten slotte had betrekking op het niet in beroep mogen
aanvoeren van bewijsmateriaal dat ook in de bestuurlijke voorfase naar voren
had kunnen worden gebracht. Deze bewijstrechter komt in paragraaf 7.4.3.1 aan
de orde.

7.3.3.2 De eerste trechterjurisprudentie
De figuur van de trechter had geen grondslag in de Awb zoals deze in 1994 van
kracht werd, maar werd door de Afdeling bestuursrechtspraak ingelezen in het
toenmalige artikel 20.6 Wm in combinatie met de toenmalige afdeling 3.5 van
de Awb, de zogenoemde Medemblik-jurisprudentie. 98 Aanvankelijk vindt de
toepassing van de grondentrechter alleen plaats binnen het kader van de Wm en
96

Zie uitgebreid over dit onderwerp het proefschrift van Van de Griend, 2007.
De trechter bestond ook tussen de rechtsgang in eerste aanleg en het hoger beroep, maar bij
deze trechter speelde ook de functie van het hoger beroep, dat wil zeggen de controlefunctie
of de herzieningsfunctie, een rol. Zie hierover Widdershoven 2008.
98
In de uitspraak van de Afdeling van 9 mei 1995, naamgever aan deze jurisprudentielijn, ging
het om de rechtmatigheid van een vergunning voor twee windmolens op grond van de Wet
milieubeheer. Appellanten voerden eerst in beroep bij de Afdeling aan dat de komst van de
windmolens een aanslag zou vormen op de vogelstand in het gebied. De appellanten werden
echter niet-ontvankelijk verklaard voor wat betreft deze grond. Uit de systematiek van art.
20.6 lid 2 Wm leidde de Afdeling af dat degenen die bedenkingen hadden ingebracht tegen
het ontwerpbesluit, in beroep slechts bezwaren konden opwerpen die hun grondslag vonden in
door de appellant tegen het ontwerpbesluit ingebrachte bedenkingen, tenzij sprake was van
omstandigheden op grond waarvan appellanten niet zou kunnen worden verweten dat op dat
punt geen bedenkingen waren ingebracht tegen het ontwerpbesluit. ABRvS 9 mei 1995, AB
1995/529, Gst. 1995/70149, m.nt. R. Uylenburg, M&R juli/augustus 1995, nr. 86, m.nt.
Ch. Backes.
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de WRO. 99 Vanaf 1997 wordt de fuik ook toegepast buiten het
omgevingsrecht. 100 Uiteindelijk zijn er niet eens veel uitspraken waarin de
grondenfuik wordt toegepast, maar de figuur raakt dusdanig aan de kern van het
debat over de aard en functie van het bestuursprocesrecht dat deze in de
literatuur stevige discussies oproept. In de literatuur wordt kritiek geleverd op de
diverse trechters. Juist in het begin, wanneer deze figuur nieuw is en er pas
enkele uitspraken zijn die in de richting van procesrechtelijke trechters wijzen,
wordt de kritiek meer in de algemene context van de rechtsbescherming
geplaatst. 101 Op dat moment is ook de ontwikkeling van de jurisprudentie rond
artikel 8:69 Awb in volle gang en worden zowel de beperking van de
ambtshalve toetsing door de rechter als de diverse trechters gezien als
ontwikkelingen ten aanzien van de omvang van het geding die nadelig kunnen
uitvallen voor de procederende burger. Vanaf 2003 lijkt de grondentrechter op
zijn retour te zijn. In eerste instantie treedt een versoepeling op als de Afdeling
een beroepsgrond inzake de toepasselijkheid van een rechtstreeks werkende
bepaling van Europees recht beoordeelt, terwijl daarop geen beroep was gedaan
in de bedenkingenfase. 102 Enige weken later stelt de Afdeling dat ‘niet uit de wet
of enig rechtsbeginsel voort[vloeit] dat gronden die niet expliciet in bezwaar
worden aangevoerd, vanwege die enkele omstandigheid buiten de inhoudelijke
beoordeling van het beroep zouden moeten blijven’. 103 Mede naar aanleiding
van de aanbevelingen van de Commissie-Boukema in het kader van de tweede
evaluatie van de Awb wordt de trechter wettelijk geregeld via artikel 6:13 Awb
(zie par. 7.3.3.4). 104

7.3.3.3 Argumenten voor en tegen het hanteren van trechters
De belangrijkste argumenten tegen het invoeren van een trechter betreffen het
feit dat het voor burgers die zonder juridische bijstand procederen vaak lastig
kan zijn om al in de bezwaar- en bedenkingenfase alle relevante juridische
argumenten aan te voeren. 105 De grondentrechter zou zich ook niet verdragen
met de aard van de bezwaarprocedure, omdat het hier gaat om een informele
bestuurlijke heroverweging; wanneer alle relevante argumenten al in bezwaar
naar voren dienen te worden gebracht zal dit tot ongewenste juridisering van
99

Zie al Ten Berge & Tak 1983 (deel I), p. 253.
Pres. Rb. Leeuwarden 28 april 1997, JB 1997/128, m.nt RJGHS. ABRvS 15 mei 1997, Rawb
1997, 155, m.nt. P.A. Willemsen, JB 1997/154, m.nt. RJGHS; ABRvS 21 sept 1998, JB
1998/241, m.nt. HJS.
101
Schlössels 1999; Damen 1999.
102
ABRvS 20 augustus 2003, AB 2004/391, m.nt. RW.
103
ABRvS 10 september 2003, AB 2004/4, m.nt. RW; ABRvS 15 november 2004, AB 2005/26,
m.nt. I.S.; maar ook ABRvS 12 januari 2005, AB 2005/75, m.nt. RW.
104
Boukema e.a. 2001/Commissie Evaluatie Awb II, p. 21.
105
Damen 1999: En: ‘Heeft een burger die ondeskundig of onhandig opereert en procedeert, de
wind van de openbare orde of van een actief naar de echte punten van geschil en de materiële
waarheid zoekende rechter niet mee, dan wordt hij vaak teruggeslagen door de tegenwind van
de goede procesorde.’ (p. 28-29).
100
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deze procedure leiden. 106 Een meer principieel bezwaar is dat de trechters de
materiële waarheidsvinding belemmeren en meer in het algemeen de
rechtsbescherming beperken. 107 Verder wordt de vraag opgeworpen of een
strenge trechter wel in overeenstemming is met het EVRM. 108 Tegenstanders
van de trechterjurisprudentie kunnen zich wel vinden in de beperkingen die de
goede procesorde kan stellen aan het aanvoeren van nieuwe gronden en staan op
zich niet afwijzend tegenover de noodzaak tot doelmatige procesvoering, maar
vragen zich af of er geen alternatieven zijn voor de voor de burger ingrijpende
trechterjurisprudentie. 109
Argumenten die genoemd worden vóór de trechterjurisprudentie zijn de
duidelijkheid ervan, de noodzaak om doelmatig te procederen en de met de
totstandkoming van de Awb beoogde zeefwerking van de bezwaarprocedure. 110
Ook in de tweede evaluatie van de Awb komt de trechterjurisprudentie aan de
orde. In het rapport van de Commissie-Boukema wordt de fuik kritisch bekeken,
maar het betreft dan vooral kritiek in de doelmatigheidssfeer. Er wordt gewezen
op het gevaar van juridisering van de bezwaarfase. 111 De commissie stelt dat dit
genuanceerder ligt wat betreft de bedenkingenfase. Omdat het daar vaak om
complexe besluiten gaat die uit vele onderdelen bestaan, is het voor de rechter
‘niet goed doenlijk, althans onevenredig bewerkelijk, om een onderdeel te
beoordelen dat in de bedenkingenfase in het geheel niet aan de orde is
gesteld’. 112 Uiteindelijk doet de commissie een aanbeveling aan de rechter
waarbij het onderscheid tussen besluiten in de ruimtelijkeordeningssfeer en
andere besluiten vervalt. De commissie beveelt aan dat de rechter gegevens,
bewijsmiddelen of beroepsgronden die in beroep worden aangevoerd, niet buiten
beschouwing dient te laten op de enkele grond, dat zij niet in de bestuurlijke fase
zijn ingebracht, tenzij deze betrekking hebben op een onderdeel van het besluit
dat in de bestuurlijke fase in het geheel niet is aangevochten. 113 Geen
grondentrechter dus, maar wel een onderdelentrechter.
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Schlössels 1999; zie de noot van Schlössels onder JB 1998/273.
Van de Griend 2007, p. 349-350.
108
Schlössels 1999. Dit wordt door de Afdeling bevestigend beantwoord in ABRvS 18 april
2007, AB 2007/173, m.nt. RW. Zie ook Albers & Schlössels 2005; Van de Griend 2007,
p. 190-196.
109
Damen 1999; Damen 2000; Schlössels 1999, m.n. p. 188-190.
110
Polak e.a. 1996/ Commissie Evaluatie Algemene wet bestuursrecht, p. 5-6; Polak e.a.
2004/VAR Commissie rechtsbescherming, p. 111-114. Hierover: Ortlep 2005.
111
Boukema e.a. 2001/Commissie Evaluatie Awb II, p. 20.
112
Boukema e.a. 2001/Commissie Evaluatie Awb II, p. 21.
113
Boukema e.a. 2001/Commissie Evaluatie Awb II, p. 21. Zie voor een parallel de MvT bij art.
7:11 Awb voor de afbakening van de omvang van de heroverweging in bezwaar, PG Awb I,
p. 347.
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7.3.3.4 Wettelijke regeling van trechters via artikel 6:13 Awb
In de ‘Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ introduceert de regering een nieuw artikel 6:13. 114 Ten eerste wordt de procedurele
reikwijdte van het artikel uitgebreid. Niet alleen de belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen bezwaar of administratief
beroep heeft ingesteld, heeft geen toegang tot de bestuursrechter, maar ook hij
die geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 Awb naar voren heeft gebracht
is voorwerp van deze procedurele uitsluiting. De bepaling die in het
omgevingsrecht het recht regelde om in beroep te gaan, wordt hier dus
ingevoegd in de berustingsbepaling uit het rechtsbeschermingssysteem van de
Awb. 115 Ter rechtvaardiging hiervan verwijst de regering naar het rapport van de
Commissie-Boukema. 116 Verder wordt de redenering gegeven dat alle drie de
procedures vormen zijn van voorstructurering die bijdragen aan een tijdige en
effectieve geschilbeslechting.
Ten tweede krijgt het artikel naast de oude procedurele betekenis ook een
materiële betekenis die niet uit het artikel zelf blijkt. Met de Evaluatiecommissie
is de regering van mening dat de eisen van tijdige geschilbeslechting het zwaarst
moeten wegen. De ‘redelijke uitleg’ van artikel 6:13 brengt daarom mee dat van
betrokkenen kan worden verlangd dat zij duidelijk maken op welke onderdelen
van een ontwerpbesluit naar voren gebrachte zienswijzen betrekking hebben.
Het gaat hier dus om een onderdelenfuik. Een argumentatieve fuik zou volgens
de regering, met verwijzing naar de Evaluatiecommissie, tot een te sterke
juridisering van de bestuurlijke besluitvorming leiden. 117 De regering motiveert
de inhoudelijke wijziging van artikel 6:13 en daarmee de introductie van de
onderdelentrechter, met een verwijzing naar de doelstellingen van effectiviteit
en efficiëntie. 118 Op één punt wordt verwezen naar de rechtsbeschermingsfunctie, daar waar wordt gesteld dat artikel 6:13 niet onder alle
omstandigheden aan een belanghebbende kan worden tegengeworpen, ‘mede
omdat in het bestuursprocesrecht zonder rechtsbijstand kan worden
geprocedeerd’. Het gaat daar om de verwijtbaarheidsclausule van artikel 6:13,
maar daarop wordt verder niet ingegaan. 119
Bij de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel blijkt dat de VVD zeer
te spreken is over het wetsvoorstel maar worden vanuit o.a. de PvdA vragen
gesteld die betrekking hebben op de rechtsbeschermingsfunctie van het
procesrecht. Ze vragen op welke wijze de belanghebbende gewezen wordt op de
omstandigheid dat zijn zienswijze tevens gevolgen heeft voor een mogelijke
vervolgprocedure en of, en zo ja op welke punten, de regeling voor rechtshulp in
de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure verschilt van de regeling voor
114

Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb, Stb. 2005, 282.
Zie voor de Toelichting op het oorspronkelijke artikel PG Awb II, p. 361-362.
116
Boukema e.a. 2001/Commissie Evaluatie Awb II. De regering verwijst ook naar het
Utrechtse onderzoek van De Gier e.a. 1999.
117
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rechtshulp in de bezwaarfase. In de nota naar aanleiding van het verslag wordt
niet ingegaan op deze vragen. 120
In het debat met de Tweede Kamer vraagt het Kamerlid Van der Staaij
(SGP) door naar de exacte betekenis en gevolgen van artikel 6:13 Awb.
Uiteindelijk volgt vóór de stemming een schriftelijke toelichting van minister
Donner waarin deze de relatie van de verschillende fuiken tot elkaar bij reguliere
besluiten nog eens uiteen zet:
‘Tegen
besluiten
waarbij
de
uniforme
openbare
voorbereidingsprocedure niet worde toegepast, staat als regel bezwaar
open (art. 7:1 Awb). Ook in deze gevallen past de rechter als gezegd,
afhankelijk van de aard van het besluit, thans soms een “argumentatieve
fuik” of “bewijsfuik” toe. Ook voor deze gevallen is het de bedoeling
van het nieuwe artikel 6:13, dat deze “fuiken” slechts kunnen worden
toegepast, voorzover de voor het eerste bij de rechter aangevoerde
argumenten of bewijsmiddelen betrekking hebben op een onderdeel van
het besluit dat in de bestuurlijke fase in het geheel niet aan de orde is
gesteld. (…)’ 121
Verder verwijst de toelichting naar de Commissie-Boukema voor de keuze om
in artikel 6:13 Awb geen verschil te maken tussen de verschillende
voorprocedures. Wel kan de aard van het besluit verschil maken en ‘voorts zal er
in het algemeen in tweepartijenverhoudingen minder reden zijn om het
inbrengen van nieuwe gegevens te beperken dan in driepartijenrelaties. Een en
ander is echter sterk afhankelijk van aard en inhoud van het besluit en moet
derhalve noodzakelijkerwijs aan de rechtspraak worden overgelaten’. 122
De reacties op het wetsvoorstel zijn positief voor zover het beoogt een eind
te maken aan de grondenfuik; er lijken geen principiële bezwaren te zijn tegen
de onderdelenfuik op zich. 123 Kritiek is er op het feit dat de materiële betekenis
van artikel 6:13 Awb niet is terug te vinden in de tekst van de wet en, met name,
dat niet duidelijk is wat moet worden verstaan onder een onderdeel van een
besluit. 124 Artikel 6:13 wordt enkele malen streng toegepast, maar in het
algemeen is de jurisprudentie terughoudend met het onderscheiden van besluiten
in onderdelen. Voor diverse regelingen wordt afzonderlijk bepaald wat moet
worden verstaan onder ‘onderdeel van een besluit’. Dit maakt de jurisprudentie
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Kamerstukken II 2003/04, 29421, 7, p. 3.
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Van de Griend 2007, p. 18-23 en p. 180 e.v.; Brugman 2010, p. 58-59. Zie ook de noot van
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uiteindelijk vrij casuïstisch. 125 Bij de invoering van de Wabo was het de vraag of
de Afdeling de verschillende activiteiten die nu onderdelen van een omgevingsvergunning zouden worden, op grond van de eerdere jurisprudentie zou opdelen
in subonderdelen. 126 De Afdeling doet dit niet maar beslist dat de verschillende
activiteiten als onderdeel in de zin van artikel 6:13 Awb moeten worden
beschouwd. Hierdoor lopen appellanten veel minder kans dat de door hen
aangevoerde gronden buiten beschouwing worden gelaten, hetgeen ten goede
lijkt te komen aan de rechtsbescherming van de burger. 127

7.3.4 Het relativiteitsvereiste
7.3.4.1 Inleiding
Met de invoering van artikel 8:69 lid 1 Awb was, naar met name achteraf bleek,
een eerste stap gezet in de subjectivering van het bestuursprocesrecht. 128 De
rechter was op grond van dat artikel niet meer bevoegd om, bepalingen van
openbare orde daargelaten, een besluit op een door hem geconstateerde
onrechtmatigheid te vernietigen wanneer deze onrechtmatigheid niet viel binnen
de door de eiser bepaalde omvang van het geding. Als gevolg van de invoering
van artikel 8:69 lid 1 werd de rechter beperkt in zijn bevoegdheid om
onrechtmatige besluiten te vernietigen, waarmee dus de toezichtsfunctie van het
bestuursprocesrecht werd beperkt. Deze toezichtsfunctie speelde echter nog wel
een rol doordat de eiser, wanneer hij was toegelaten als belanghebbende in het
geding, iedere grond kon aanvoeren die kon leiden tot vernietiging van het
bestreden besluit, ook wanneer die grond betrekking had op een rechtsregel die
niet was geschreven ter bescherming van degene die daarop een beroep deed.
Met de invoering van het relativiteitsvereiste kan een aangevoerde
beroepsgrond alleen nog tot vernietiging van het bestreden besluit leiden,
wanneer de beweerdelijk geschonden rechtsnorm strekt tot bescherming van de
belangen waarin eiser stelt te zijn geraakt. Aan door eiser ingeroepen
rechtsnormen die niet ten doel hebben zijn belangen te beschermen kan door de
rechter wel worden getoetst, maar zij kunnen niet leiden tot vernietiging van het
besluit. De omvang van het geschil wordt met de invoering van artikel 8:69a
125

De Poorter 2008; De Graaf & Jans 2008; Brugman 2010, p. 111. Zie haar bespreking van de
jurisprudentie, p. 105-113.
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Van Ettekoven 2009, p. 109 e.v.
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ABRvS 9 maart 2011, JB 2011/91, m.nt. Albers en Schlössels. Zie voor een overzicht de
noot van Schlössels bij ABRvS 6 maart 2013, JB 2013/69.
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De beperking van het recht om beroep in te stellen tot ‘belanghebbenden’ is natuurlijk ook
een vorm van subjectivering van het bestuursprocesrecht. Deze heeft vaak deel uitgemaakt
van regelingen van bestuursprocesrecht: zie o.a. art. 4 Wet Bab en art. 7 Wet Arob. Het lijkt
erop dat men dit vraagstuk vroeger vooral pragmatisch benaderde, zie par. 3.4.3.3.6. Zie ook
Scholtens 1913, p. 46-49, over de vraag wie belanghebbenden zijn bij het Kroonberoep. Dit
speelt in het kader van de vraag wie moeten worden opgeroepen. Hij is tegenstander van de
hantering van een te beperkt belanghebbendebegrip omdat dit zou leiden tot allerlei lastige
voorvragen.
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Awb bepaald door de vraag of de door eiser aangevoerde gronden, voor zover
deze strekken tot bescherming van zijn belangen, kunnen leiden tot vernietiging
van het bestreden besluit. Daarmee is een volgende stap gezet in de
subjectivering van het bestuursproces. 129
De invoering van artikel 8:69 lid 1 Awb kon ten tijde van het tot stand
komen van het artikel nog worden gezien als de codificatie van een feitelijk
bestaande situatie. Bij de invoering van de Awb was niet duidelijk dat een
proces van subjectivering van het bestuursprocesrecht in gang was gezet. Dat
was anders bij de invoering van het relativiteitsvereiste. Met de invoering van
dit vereiste werd expliciet een volgende stap gezet in de subjectivering van het
bestuursprocesrecht.
In deze paragraaf zal eerst worden ingegaan op de discussies rondom de
invoering van het relativiteitsvereiste (par. 7.3.4.2 en 7.3.4.3). Vervolgens wordt
de wetsgeschiedenis besproken. (par. 7.3.4.4). 130 Ten slotte wordt kort ingegaan
op de toepassing van het relativiteitsvereiste (par. 7.3.4.5).

7.3.4.2 De invoering van het relativiteitsvereiste in de Awb
De invoering van het relativiteitsvereiste in het bestuursprocesrecht was al in
beperkte mate voorwerp van discussie vóór de invoering van de Awb, 131 maar
bij de totstandkoming van de Awb is bewust niet voor de invoering van dit
vereiste gekozen, althans bij de omschrijving van het belanghebbendebegrip. 132
Enige jaren na de invoering van de wet kwam het relativiteitsvereiste toch weer
aan de orde in het kader van de vraag of de toegang tot het bestuursproces niet te
ruim vorm was gegeven en of daarom een relativiteitseis of ‘Schutznorm’vereiste niet op zijn plaats zou zijn. 133 De Commissie-Boukema deed de
aanbeveling om nader onderzoek te doen naar het onderwerp, wat werd
overgenomen in het kabinetsstandpunt ‘Naar een slagvaardiger
bestuursrecht’. 134 Dit nader onderzoek leidde tot het rapport ‘Herijking van het
belanghebbende-begrip, Een relativiteitsvereiste in het Awb-procesrecht?’. 135
Het rapport zet vraagtekens bij de doelmatigheid van een bestuursrechtelijk
relativiteitsvereiste, maar vormde desondanks aanleiding voor de minister van
Justitie om opdracht te gegeven aan de Commissie wetgeving algemene regels
van bestuursrecht om te onderzoeken of invoering van het relativiteitsvereiste

129

Schlössels 2014, p. 361.
Ik laat hier de discussie over de gewenste vorm van een in te voeren relativiteitsvereiste
buiten beschouwing. Zie daarvoor o.a. Pront-van Bommel 2002, m.n. par. 4.4 en 4.5; De
Poorter e.a. 2004, m.n. par. 3.4; Polak e.a. 2004/VAR Commissie rechtsbescherming, p. 97102.
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wenselijk was. 136 Binnen de commissie kon echter geen overeenstemming
worden bereikt, en het uiteindelijke rapport bevatte een verdeeld advies. 137
Vanuit de Tweede Kamer werd echter aangedrongen op invoering van het
relativiteitsvereiste. 138 In de Crisis- en herstelwet – een tijdelijke wet met als
doel de effecten van de economische crisis te dempen door met name de
uitvoering van grote infrastructurele en andere bouwprojecten te stimuleren –
werd voor de in die wet genoemde projecten het relativiteitsvereiste
ingevoerd. 139 Artikel 1.9 van de Chw luidde:
‘De administratieve rechter vernietigt een besluit niet op de grond, dat
het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een
algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet
strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop
beroept.’
Uiteindelijk werd met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht per 1 januari 2013
artikel 8:69a Awb ingevoerd, waarmee het relativiteitsvereiste in het gehele
bestuursprocesrecht een feit is. 140

7.3.4.3 Argumenten voor en tegen de invoering van het relativiteitsvereiste
In de aanloop naar de invoering van het relativiteitsvereiste hebben diverse
auteurs zich uitgelaten over de voor- en nadelen ervan. 141 Aanvankelijk was de
invoering van het relativiteitsvereiste een onderwerp dat met name aan de orde
kwam bij de discussie over de invulling van het belanghebbendebegrip; het
speelde als een ontvankelijkheidskwestie. 142 Later kwam de invoering van het
relativiteitsvereiste als toetsingscriterium van de rechter meer op de
voorgrond. 143 De discussie over de plaats in de procedure is niet van invloed op
de belangrijkste argumenten voor en tegen de invoering van het
relativiteitsvereiste. Deze argumenten kunnen worden onderverdeeld in meer
praktische en meer systematische of dogmatische argumenten.
Een belangrijk praktisch argument vóór de invoering van het
relativiteitsvereiste is de vergroting van de snelheid en effectiviteit van de
bestuursrechtelijke procedures, dat wil zeggen procedures zullen sneller
definitief beslecht kunnen worden omdat een kleiner aantal van de aangevoerde
136
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gronden zal leiden tot vernietiging van het bestreden besluit. Ondanks het feit
dat uit onderzoek is gebleken dat dit effect slechts in een gering percentage van
de gevoerde procedures zal optreden, blijft dit argument een rol spelen. 144
Daarbij wordt erop gewezen dat de invoering van het relativiteitsvereiste met
name zal leiden tot vermindering van het aantal vernietigingen in procedures in
het omgevingsrecht, waar de maatschappelijke impact van een vernietiging, als
het gaat om grotere bouw- of infrastructurele projecten, zeer groot is. 145 Een
tweede argument voor de invoering van het relativiteitsvereiste hangt hiermee
samen: wanneer de Afdeling een besluit vernietigt en daardoor een groot project
(voorlopig) niet kan doorgaan, ondervinden vaak veel mensen daarvan negatieve
gevolgen. De onzekerheid omtrent de duur en afloop van bestuursrechtelijke
procedures bezorgt de rechtsbescherming een slecht imago, met name wanneer
de vernietigingsgronden futiel lijken in verhouding tot de belangen die geschaad
worden wanneer het project geen doorgang kan vinden. 146 Voorstanders van de
invoering van het relativiteitsvereiste wijzen er dus op dat invoering van het
relativiteitsvereiste niet alleen kwantitatief de efficiëntie van de
rechtsbescherming verbetert, maar ook kwalitatief, in die zin dat door het
verdwijnen van het in de ogen van velen ‘oneigenlijke gebruik’ van de
bestuursrechtelijke rechtsbescherming het afbrokkelen van het draagvlak voor
de bestuursrechtelijke rechtsbescherming wordt gestopt. 147
De tegenstanders van de invoering van een relativiteitsvereiste wijzen erop
dat de verwachte efficiëntiewinst zou kunnen tegenvallen. Het is van de meeste
rechtsnormen waaraan de bestuursrechter toetst helemaal niet duidelijk wat het
beschermingsbereik is dus de toetsing door de rechter zal meer tijd in beslag
nemen. 148 Verder betogen zij dat invoering van het relativiteitsvereiste niet of
niet in alle vormen in overeenstemming is met het EVRM, het Europese recht en
het Verdrag van Aarhus. 149
Behalve praktische argumenten spelen ook meer dogmatische argumenten een
rol in het debat. Er wordt op gewezen dat met de invoering van de Awb gekozen
is voor individuele rechtsbescherming als primair doel van het
bestuursprocesrecht en dat vernietiging van een besluit op gronden die niet de
belangen van de beroepsgerechtigde beogen te beschermen niet past in deze
doelstelling. 150 Bovendien mag de rechter al sinds de invoering van artikel 8:69
lid 1 Awb niet meer elke onrechtmatigheid in een besluit vernietigen, met
andere woorden het idee dat er met de invoering van het relativiteitsvereiste
sprake is van een breuk met het verleden klopt niet. De invoering van het
144
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relativiteitsvereiste is een logische stap in het proces van subjectivering van het
bestuursprocesrecht, zoals die is ingezet met de invoering van de Awb. 151 Door
Scheltema en Scheltema wordt gepleit voor invoering van het
relativiteitsvereiste omdat op die manier het onderscheid tussen het burgerlijke
procesrecht en het bestuursprocesrecht wordt verkleind. Zij vinden het
onaanvaardbaar dat een beroep bij de bestuursrechter wel zou kunnen leiden tot
vernietiging van een besluit maar niet tot schadevergoeding bij de burgerlijke
rechter en vice versa. 152
De argumenten van de tegenstanders van de invoering van het
relativiteitsvereiste bevatten een aantal elementen. Er wordt gesteld dat burgers
niet hoeven te accepteren dat hun belangen worden geschaad door een niet in
alle opzichten rechtmatig besluit. Burgers ontlenen bepaalde verwachtingen aan
het bestaan van wettelijke voorschriften. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat
zij bij de bestuursrechter kunnen opkomen tegen besluiten die deze
voorschriften schenden, ook al beogen de voorschriften niet hun subjectieve
rechten te beschermen. 153
De Waard brengt dit argument in verband met het specialiteitsbeginsel. Hij
stelt dat het, vanwege het specialiteitsbeginsel, bestuursorganen niet is
toegestaan om bij hun besluitvorming de belangen van derden te betrekken.
Willen deze derden voor hun belangen opkomen, dan zijn zij daarom
aangewezen op het aanvoeren van andere vernietigingsgronden, gronden die niet
beogen hun rechten te beschermen, maar die wel door het bestuursorgaan
hadden moeten worden meegewogen bij het nemen van het besluit. 154 Daarbij
gaat het deze derde helemaal niet om het handhaven van het objectieve recht,
maar hij ‘wil gewoon niet dat zijn belangen worden aangetast door een
onrechtmatig besluit’. 155 Het valt op dat De Waard het in zijn voorbeelden van
de toepassing van het relativiteitsvereiste heeft over ‘een kleine middenstander’
die rechtsbescherming wil tegen de komst van een grote concurrent, over
voldoende bestaansmogelijkheden voor de middenstand in woonwijken en over
een gewone burger wiens huis minder waard wordt door een overheidsbesluit
waar hij niet om gevraagd heeft. 156 De Waard zegt het niet met zoveel woorden,
maar uit zijn betoog komt naar voren dat hij in het recht voor burgers om alle
mogelijke onrechtmatigheden aan de kaak te stellen de vorm van
rechtsbescherming ziet voor burgers tegen de machtigere overheid.
Door de tegenstanders wordt er verder op gewezen dat bij de
totstandkoming van de Awb nog helemaal niet duidelijk was dat met de keuze
voor het primaat van de rechtsbescherming de weg van een recours subjectif
151
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was ingezet. 157 Het is dus volgens hen niet zo dat het hier gaat om een
ontwikkeling die vanzelfsprekend voortvloeit uit de totstandkoming van de
Awb. Het primair stellen van de rechtsbeschermingsfunctie betekent niet
noodzakelijk dat eiser alleen aanspraak kan maken op de vernietiging van een
besluit wanneer de geschonden norm ertoe strekt zijn belangen te
beschermen. 158 Rechtsbescherming kan er ook uit bestaan dat vernietiging
plaatsvindt van een besluit waardoor eiser feitelijk in zijn belangen wordt
geschaad. Of omgekeerd, een belanghebbende bij een besluit, iemand wiens
belang feitelijk wordt geraakt door een besluit, hoeft er geen genoegen mee te
nemen dat dit gebeurt door een besluit dat onrechtmatigheden bevat.

7.3.4.4 De wetsgeschiedenis van het relativiteitsvereiste
De invoering van het relativiteitsvereiste in de Chw
Nadat de Commissie-Scheltema een verdeeld advies had afgegeven, vormt de
motie De Krom/Koopmans aanleiding om toch over te gaan tot invoering van
een relativiteitsvereiste, als eerste in de Chw. 159
In de memorie van toelichting bij de Chw wordt de invoering van het
relativiteitsvereiste vrij summier gemotiveerd: ‘Met name op het gebied van het
omgevingsrecht bestaat thans een breed gevoelde maatschappelijke behoefte om
een besluit niet te laten stranden en de realisering van een ruimtelijk project niet
te laten vertragen wegens schending van een rechtsregel die uiteindelijk geen
nadeel berokkent aan de appellant. Daarom wordt het relativiteitsvereiste
geïntroduceerd.’160 In de artikelsgewijze toelichting wordt gewezen op het
ontbreken in het huidige bestuursprocesrecht van een noodzakelijk verband
tussen de aangevoerde beroepsgrond en werkelijke reden om in beroep te gaan.
De gang van zaken wordt geïllustreerd met het voorbeeld van de villabewoners
die in beroep gaan tegen een besluit om een woonwagenkamp te vestigen met
als argument dat de toekomstige bewoners te veel overlast zullen ondervinden
van het nabijgelegen zwembad en de spoorlijn. 161 Naar aanleiding van het
voorbehoud van de Raad van State, met name ten aanzien van de
verenigbaarheid van het relativiteitsvereiste met Europees en internationaal
recht, merkt de regering op: ‘Naar onze overtuiging bestaat behoefte aan een
regel die uitdrukkelijk buiten twijfel stelt dat het in het bestuursrecht anno nu
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behoort te gaan om bescherming van belangen die de insteller van het beroep
rechtstreeks raken.’ 162
In het Verslag zetten enkele Kamerleden vraagtekens bij de invoering van
het relativiteitsvereiste. Uit de eerste reacties van de regering komt het beeld
naar voren dat de regering niet al te uitvoerig op de bezwaren tegen invoering
van het relativiteitsvereiste in wil gaan. 163 Zo vraagt de PvdA of de bepalingen
die niet strekken tot directe bescherming dus niet meer bij het proces betrokken
kunnen worden. 164 Dit is de vraag waar het wat betreft de rechtsbescherming
van burgers om draait, maar door te antwoorden met het voorbeeld van de
villabewoners glijdt het antwoord langs de kern van de vraag:
‘Dat is te algemeen gesteld. Het relativiteitsbeginsel betekent dat deze
schendingen niet meer naar voren kunnen worden gebracht door mensen
die daardoor niet worden benadeeld. Villabewoners kunnen zich niet
langer verzetten tegen een woonwagenkamp met de grond dat de
woonwagenbewoners teveel geluidhinder zullen ondervinden van een
nabijgelegen spoorlijn. Zij kunnen zich net als nu wel verzetten op de
grond, dat het kamp geluidhinder voor hun eigen woningen
veroorzaakt.’ 165
Een enkele maal geeft de regering wel een antwoord dat verwijst naar de
systematiek van het bestaande bestuursprocesrecht. Als de CU vraagt waarom
de rechter ambtshalve het relativiteitsvereiste moet toepassen en niet alleen,
zoals in het privaatrecht, wanneer de tegenpartij er een beroep op doet,
antwoordt de regering dat dit voortvloeit uit het stelsel van het
bestuursprocesrecht. 166 Ook wanneer de regering niet de praktische voordelen,
maar de principiële kant van de keuze belicht, is de toelichting meer ‘politiek’
dan ‘juridisch’:
‘Naar het oordeel van de regering gaat het hier om een principiële
keuze. Het gaat over de functie van de bestuursrechtspraak. Is de
bestuursrechter er om ieder foutje van het bestuur af te straffen of is hij
er om wezenlijke belangen van burgers te beschermen? De regering
kiest eenduidig voor het laatste. Daarbij past niet dat burgers zich
kunnen beroepen op voorschriften, die niet hun belang beogen te
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beschermen. Dat dit thans wel kan, geeft burgers soms te veel kans om
hun particuliere belang boven het algemene belang te stellen.’ 167
In de reactie van de regering op het amendement van GroenLinks om het
relativiteitsvereiste niet in te voeren, wordt een toelichting op de keuze voor
invoering van het relativiteitsvereiste gegeven waarin niet meer wordt gesteld
dat een beroep op bepaalde belangen in het oude systeem ‘oneigenlijk’ of
egoïstisch is, maar dat het behartigen binnen een procedure van die specifieke
belangen moet worden afgewogen tegen de belangen van andere betrokkenen bij
het besluit:
‘Het vereiste levert een bescheiden maar nuttige bijdrage aan het
versnellen van procedures, maar is ook principieel van belang. Het gaat
in het bestuursprocesrecht om het bieden van rechtsbescherming.
Daarvoor is het niet nodig dat burgers zich kunnen beroepen op normen
die niet zijn geschreven om hun belang te beschermen. Dit is ook
ongewenst, omdat een dergelijk beroep, als het tot vernietiging leidt,
legitieme belangen van andere burgers en het algemeen belang kan
schaden. Het is, anders gezegd, niet zo, dat iedere schending van een
voorschrift per definitie zwaarder weegt dan die belangen van andere
burgers of het algemeen belang.’ 168
Veel bezwaren tegen de invoering van het relativiteitsvereiste betroffen de
praktische uitvoerbaarheid ervan en de relatie tot het Europese en internationale
recht. Met de invoering van het kennelijkheidsvereiste lijkt de angel uit de
discussie te zijn gehaald. 169 Ook het feit dat het gaat om een tijdelijke wet en dus
om een soort experiment, maakt dat het wetsvoorstel op dit punt uiteindelijk de
nodige steun krijgt. In het debat met de Eerste Kamer wijst de minister erop dat
met de invoering van het relativiteitsvereiste de lijn die is ingezet in 1994 met de
invoering van de Awb hier in feite wordt doorgetrokken:
‘Bij de totstandkoming van de Algemene wet bestuursrecht, en daarvoor
ook al, was het al een punt van discussie of zoiets niet een plaats zou
moeten krijgen in het bestuursrecht. Ik herinnerde net al aan de oude
gedachte van “contentieux objectif”, waarbij het beroepsorgaan als het
ware het werk overdoet van het bestuursorgaan dat in eerste instantie
heeft beslist. Die gedachte hebben wij achter ons gelaten.
Rechtsbescherming is bescherming van de subjectieve rechten van de
burger, van de rechtspositie van de burger, (…).’ 170
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De invoering van het relativiteitsvereiste in de Awb
Met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab) krijgt het relativiteitsvereiste
een plaats in artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht. 171 Artikel 8:69a
Awb maakt deel uit van de groep wijzigingen die in de memorie van toelichting
deel uitmaken van de groep ‘inhoudelijke wijzigingen, gericht op stroomlijning
van procedures en bevordering van een effectieve en definitieve
geschilbeslechting’. 172 Deze groep wijzigingen beoogt ‘het bestuursprocesrecht
te stroomlijnen en slagvaardiger te maken, en om een effectievere
geschillenbeslechting mogelijk te maken’. 173
De Raad van State staat kritisch tegenover de invoering van het
relativiteitsvereiste. Hij vindt dat met de invoering ervan afbreuk wordt gedaan
aan de eenvoud van het bestuursprocesrecht, een kenmerk dat verband houdt
met de doelstelling van ongelijkheidscompensatie. Ook worden vraagtekens
gezet bij de verwachte efficiëntiewinst en wordt aangevoerd dat de invoering
van het relativiteitsvereiste een breuk inhoudt met het verleden, nu mensen geen
aanspraak meer kunnen maken op een in alle opzichten rechtmatig besluit. De
Raad adviseert het artikel te heroverwegen. 174
De regering voert in de memorie van toelichting en de verdere
parlementaire behandeling in hoofdzaak drie argumenten aan voor de algemene
invoering van het relativiteitsvereiste. Ten eerste wordt gewezen op het belang
van het relativiteitsvereiste voor de finale geschilbeslechting. Doordat het aantal
aangevoerde gronden dat tot vernietiging van een besluit kan leiden wordt
beperkt, zullen er minder vernietigingen plaatsvinden en zullen geschillen eerder
tot een einde worden gebracht. 175
Ten tweede wordt er door de regering op gewezen dat de vernietiging van
besluiten op gronden die niet strekken tot de bescherming van de belangen van
de beroepsgerechtigden, slecht is voor het imago van het bestuursrecht, met
name wanneer het gaat om besluiten die te maken hebben met grote
infrastructurele projecten en er economische belangen en belangen van vele
derden door worden geschaad:
‘Het gaat bovendien vaak om zaken die in de media aandacht krijgen en
daardoor van relatief grote invloed zijn op het maatschappelijk
draagvlak voor het bestuursrecht. Vanuit deze invalshoek bestaat
voldoende aanleiding tot het zoeken naar een mogelijkheid om te
voorkomen dat de bestuursrechter moet overgaan tot vernietiging van
een besluit dat de realisering van een project met grote
maatschappelijke betekenis mogelijk maakt, wegens strijd met een
171
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wettelijk voorschrift dat niet is geschreven om de belangen van de
eisende partij te behartigen en te beschermen.’ 176
Ten derde wordt benadrukt dat het hier gaat om een principiële keuze. Met de
invoering van de Awb is gekozen voor het primair stellen van de
rechtsbeschermingsfunctie en is afscheid genomen van de behartiging van het
algemeen belang door handhaving van het objectieve recht. 177 Daarbij wordt een
enigszins eenzijdig beeld geschetst van de tot dan toe bestaande situatie. Het
aanvoeren van argumenten ter vernietiging van een besluit die niet onmiddellijk
de eigen belangen beschermen, wordt betiteld als ‘oneigenlijk gebruik’, en er
wordt ter illustratie van de noodzaak van het relativiteitsvereiste steeds het
voorbeeld genoemd van de villabewoners die met een beroep op de
luchtkwaliteit de komst van een woonwagenkamp blokkeren. Later wordt
nogmaals de principiële kant benadrukt:
‘Het gaat ook om een principiële keuze: wat is de taak van de rechter. In
de visie van de regering is die taak niet die van oppercontroleur van het
bestuur, die ieder juridisch foutje moet afstraffen. De rechter heeft pas
een taak als belangen worden geschonden die de wet ook beoogt te
beschermen. Natuurlijk moet het bestuur zich aan de wet houden, maar
daaruit volgt niet dat iedereen elke schending van de wet aan de rechter
moet kunnen voorleggen. De rechter is niet de enige kwaliteitsbewaker
van het bestuur. Zo speelt in dit verband ook het bestuurlijk toezicht een
belangrijke rol (…).’ 178
Aanvankelijk is er vanuit de Tweede Kamer veel weerstand tegen de invoering
van het relativiteitsvereiste. Men twijfelt aan het nut ervan en voert aan dat het
bestuursprocesrecht hierdoor ingewikkelder wordt, met name omdat het
onduidelijk is wat het beschermingsbereik is van de bestaande bestuursrechtelijke normen. 179 Ook gaat men in op de meer principiële vraag of het wel zo
vanzelfsprekend is dat onrechtmatige besluiten in stand blijven met name
wanneer het onrechtmatigheden betreft die ook duidelijk een algemeen belang
betreffen. 180 In de Eerste Kamer is het verzet tegen de invoering van het
relativiteitvereiste nog sterker. 181 Uiteindelijk wordt de wet met daarin het
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relativiteitsvereiste aangenomen; het lijkt erop dat niemand spelbreker wil zijn
bij het streven naar sneller en doelmatiger bestuursprocesrecht. 182

7.3.4.5 Het relativiteitsvereiste toegepast
Na de invoering van het relativiteitsvereiste per 1 januari 2010 in artikel 1.9
Chw werd met belangstelling uitgekeken naar de eerste jurisprudentie over de
toepassing van dit artikel. Het ging daarbij met name om de manier waarop de
hoogste bestuursrechters het vereiste zouden toepassen en in tweede instantie
om de vraag of de beoogde doelstellingen van het vereiste, het creëren van een
effectiever en sneller procesrecht, ook zouden worden bereikt. Hieronder volgt
een kort overzicht van de eerste resultaten van de toepassing van met name
artikel 1.9 Chw.
Invulling relativiteitsvereiste door de Afdeling bestuursrechtspraak
Op 19 januari 2011 werd de eerste uitspraak met toepassing van artikel 1.9 Chw
gedaan. 183 Het ging in deze casus om het beroep tegen de vaststelling van het
bestemmingsplan ‘Elzenbos’ in de gemeente Brummen, op grond waarvan een
woonwijk met ongeveer 740 woningen mogelijk werd gemaakt. Appellanten
voerden onder andere aan dat het bestemmingsplan in strijd was met de in de
toepasselijke VNG-brochure aanbevolen afstandsnorm van 200 meter, omdat de
geplande woningen zich op 185 meter van het nabijgelegen bedrijf Cray Valley
bevonden. De Afdeling oordeelde dat het besluit wat dit onderdeel betrof niet
met de nodige zorgvuldigheid en dus in strijd met artikel 3:2 Awb was
voorbereid, maar dat deze schending gelet op artikel 1.9 Chw niet tot
vernietiging van het bestreden besluit kon leiden. Daartoe werd overwogen dat
het belang van appellanten was gelegen in het behoud van hun uitzicht en meer
in het algemeen van hun woonomgeving. De door hen ingeroepen VNGbrochure had echter niet de strekking deze belangen te beschermen. Voor de
toepassing van het relativiteitsvereiste zoekt de Afdeling aansluiting bij de
memorie van toelichting bij de Chw: 184 er moet een verband bestaan tussen een
beroepsgrond en de daadwerkelijke (of: achterliggende) reden om een besluit in
rechte aan te vechten en de bestuursrechter dient een besluit niet te vernietigen
wegens schending van een rechtsregel die niet strekt tot bescherming van een
belang waarin de eisende partij feitelijk dreigt te worden geschaad. 185 In hun
noot noemen De Gier en De Waard de casus ‘precies het type situatie waarvoor
de wetgever een grens heeft willen stellen aan de mogelijkheden tot het
aanvoeren van gronden door derden (…)’. 186
182
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Ook in verdere jurisprudentie heeft de Afdeling een invulling aan het vereiste
gegeven waarmee enerzijds wordt voldaan aan de beoogde doelstellingen ervan,
terwijl mogelijk controversiële consequenties van de toepassing van het
relativiteitsvereiste zijn vermeden.
Zo komt in de uitspraak ‘Tuibrug’ de vraag aan de orde of de normen uit de
Natuurbeschermingswet 1998 wel strekken tot bescherming van de belangen
van individuele burgers. 187 De Afdeling oordeelt dat die normen weliswaar met
name het doel hebben om het algemeen belang van bescherming van natuur en
landschap te beschermen, maar dat het belang van appellanten bij het behoud
van de kwaliteit van hun leefomgeving zo verweven is met de belangen die de
Natuurbeschermingswet beoogt te beschermen, dat niet kan worden geoordeeld
dat de betrokken normen van de Nbw 1998 kennelijk niet strekken tot
bescherming van hun belangen. 188 Door het voor burgers op deze manier
mogelijk te maken een beroep te doen op de normen van de Nbw, beperkt het
relativiteitsvereiste niet de rechtsbeschermingsmogelijkheden van de burger,
waarmee een mogelijk conflict van het vereiste met het Verdrag van Aarhus in
dit geval niet meer aan de orde is. 189 Een belangrijk bezwaar tegen de invoering
van het vereiste is daarmee komen te vervallen. 190
Onder andere uit de uitspraak van 18 juli 2012 191 blijkt dat de Afdeling
ervoor waakt om de toepassing van het relativiteitsvereiste te veel op te rekken.
In deze uitspraak ging het om het beroep tegen de verstrekking van een
monumentenvergunning op grond van de Monumentenwet 1988. De Afdeling
stelt dat de normen uit de wet strekken tot bescherming van de monumentale
waarden van als beschermd monument aangewezen panden. Het is niet
bijzonder verrassend dat de Afdeling oordeelt dat geen sprake is van
verwevenheid van het commerciële belang van appellante bij de
aantrekkelijkheid van te verhuren vastgoed met deze normen uit de
Monumentenwet 1988, maar er wordt wel een grens gesteld aan de toepassing
van het verwevenheidscriterium. Duidelijkheid wordt eveneens gecreëerd bij de
beoordeling van de tweede grond van appellante. Daarin wordt gesteld dat
gehandeld is in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel door bij het verstrekken
van de monumentenvergunning geen rekening te houden met de invloed van het
bouwplan op de leefomgeving. Betoogd zou kunnen worden dat het zorgvuldigheidsbeginsel een rechtsregel is die strekt tot bescherming van de belangen van
appellante, die immers belanghebbende is bij het besluit. Honorering van dit
betoog zou echter leiden tot een belangrijke beperking van de doelstellingen van
het relativiteitsvereiste. De Afdeling stelt echter dat aan dit formele beginsel
geen zelfstandige betekenis toekomt. Nu het belang van appellante niet valt
187
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onder het beschermingsbereik van de Monumentenwet, kan ook geen beroep
worden gedaan op de wijze van toepassing van die wet.

7.3.5 Samenvatting en bevindingen
Op grond van de tekst en toelichting van de Awb was niet goed vast te stellen in
hoeverre door artikel 8:69 lid 1 Awb de mogelijkheid voor de rechter om
invloed uit te oefenen op de omvang van het geschil werd beperkt. In de eerste
jaren na de invoering van de Awb werd onderkend dat het artikel, in het licht
van het primaat van de rechtsbeschermingsfunctie, de vrijheid van de rechter
zou beperken, maar onduidelijk was in welke mate. Met name de toelichting bij
het artikel, die stelde dat de rechter actief diende na te gaan wat de burger
beoogde met zijn beroep, liet de mogelijkheid open dat de rechter met het oog
op het bieden van ongelijkheidscompensatie ambtshalve invloed zou kunnen
uitoefenen op de omvang van het geschil. De jurisprudentie van de Afdeling
bestuursrechtspraak hanteerde meteen een ‘strikte’ interpretatie van artikel 8:69
lid 1. De uitspraak waarin werd bepaald dat een rechtbank niet ambtshalve
mocht bepalen dat artikel 7:2 Awb was geschonden, maakte duidelijk dat op de
appellant door middel van de formulering van zijn beroepsgronden, de primaire
verantwoordelijkheid rustte voor de bepaling van de omvang van het geding. Op
grond van de trechterjurisprudentie en later artikel 6:13 Awb dienden die
gronden ook in een zo vroeg mogelijk stadium van de procedure te worden
aangevoerd.
De invoering van het relativiteitsvereiste ten slotte hield in dat de rechter
niet meer bevoegd was om een besluit op grond van strijd met een geschreven of
ongeschreven rechtsregel te vernietigen wanneer de norm waarop de
belanghebbende zich beriep er niet toe strekte zijn belangen te beschermen.
Tegenstanders van de invoering van het relativiteitvereiste wezen erop dat als
gevolg van de invoering ervan, burgers niet meer in alle gevallen bij de
bestuursrechter rechtsbescherming zouden kunnen krijgen tegen aantasting van
hun belangen door een onrechtmatig besluit. Hiermee werd huns inziens afbreuk
gedaan aan het recht op rechtsbescherming. Voorstanders van het
relativiteitsvereiste wezen erop dat het vereiste in overeenstemming was met
subjectivering van het bestuursprocesrecht die was ingezet met de keuze voor
‘rechtsbescherming’ als primaire functie van het bestuursprocesrecht. De
feitelijke invoering van het relativiteitsvereiste stond echter in de eerste plaats in
het teken van de proceseconomie. 192 Daarbij ging het primair om de
imagoschade voor het bestuursrecht door vernietigingen vanwege ‘futiliteiten’
bij grote infrastructurele projecten, en doordat steeds vaker ook burgers de
negatieve gevolgen van het beroep op bestuursrechtelijke rechtsbescherming
door hun medeburgers ondervonden. 193 Als gevolg daarvan is in
meerpartijengeschillen het oude stramien van ‘overheid versus burger’ minder
192
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bruikbaar, er moet ook onder burgers draagvlak voor bestuursrechtelijke
rechtsbescherming blijven bestaan. De argumenten van de regering zijn daarop
duidelijk gericht en uiteindelijk bestaat er brede steun voor de invoering van het
relativiteitsvereiste. 194 Kind van de rekening is wellicht de ‘eenvoud’ van het
bestuursprocesrecht, waar ook met name de Raad van State naar verwijst. 195
Door de manier waarop het relativiteitsvereiste nu in de jurisprudentie wordt
toegepast, lijken de complicaties tot een minimum beperkt, al is het soms minder
goed uit te leggen aan de gewone burger waarom de rechter er niet voor kan
zorgen dat het bestuur zich op zijn verzoek in alle opzichten aan de wet houdt.

7.4 De feitenvaststelling
7.4.1 Inleiding
Met de totstandkoming van de Awb leek geen wezenlijke verandering te zijn
beoogd in de klassieke gang van zaken bij de feitenvaststelling door de
bestuursrechter. De feiten werden nog steeds vastgesteld door de actieve
bestuursrechter, die tot taak had ervoor te zorgen dat de aan de uitspraak ten
grondslag gelegde feiten in overeenstemming waren met de materiële waarheid.
De keuze voor het primair stellen van de rechtsbeschermingsfunctie had wel tot
gevolg dat de rechter zijn ambtshalve feitenonderzoek diende te beperken tot de
omvang van de door artikel 8:69 lid 1 getrokken grenzen van het geschil, maar
daarbinnen bleef nog steeds ruimte voor een actieve rol ten behoeve van de
materiële waarheid en ongelijkheidscompensatie. Ten behoeve van de
feitenvaststelling beschikte de bestuursrechter over een grote hoeveelheid
onderzoeksbevoegdheden die hij naar eigen inzicht kon inzetten. In verband
daarmee gold nog steeds de vrijbewijsleer. Omdat de rechter er zelf, actief, voor
zorgde dat de juiste feiten aan een uitspraak ten grondslag zouden worden
gelegd, werden regels van bewijsrecht overbodig geacht.
Inmiddels is onder invloed van de subjectivering van het
bestuursprocesrecht het bijeenbrengen van de voor een uitspraak benodigde
feiten veel meer een taak van partijen geworden. In paragraaf 7.4.2 wordt
besproken hoe al snel na de totstandkoming van de Awb de feitenvaststelling
door de bestuursrechter niet voldoet aan de visie die is neergelegd in de
memorie van toelichting bij de Awb. In paragraaf 7.4.3 wordt besproken hoe uit
de derde evaluatie van de Awb blijkt dat om diverse redenen de bestuursrechter
die actief op zoek gaat naar de waarheid bijna niet meer bestaat. Er wordt een
model voorgesteld dat de kenmerken van de waarheidsvinding onder het
‘klassieke’ bestuursprocesrecht combineert met de kenmerken en
randvoorwaarden van een meer als partijengeschil gedefinieerd
bestuursprocesrecht. Uiteindelijk wordt door de Evaluatiecommissie-Ilsink
afscheid genomen van het klassieke model van waarheidsvinding, waardoor de
194
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vraag wordt opgeroepen of het geen tijd wordt voor een bestuursrechtelijk
bewijsrecht. Dit wordt behandeld in paragraaf 7.4.4. Ten slotte wordt in
paragraaf 7.4.5 de feitenvaststelling bekeken in het kader van de laatste
ontwikkelingen, de prioriteit van de finale geschilbeslechting en de nieuwe
zaaksbehandeling.

7.4.2 Stand van zaken rondom de feitenvaststelling volgens de eerste
evaluatie van de Awb
Bij de eerste evaluatie van de Awb is o.a. onderzoek gedaan naar de toepassing
door de rechter van de bepalingen uit de Awb die van belang zijn bij het
feitenonderzoek. 196 Het gaat om onderzoek dat is verricht tussen maart 1995 en
september 1996, vlak na de inwerkingtreding van de Awb, waardoor er nog
maar een beperkte hoeveelheid informatie voorhanden was. Door middel van
jurisprudentie- en literatuuronderzoek en interviews wordt de werking van de
belangrijkste bepalingen van de Awb ten aanzien van het feitenonderzoek
onderzocht.
Centraal in het onderzoek staat de vraag naar de rolverdeling tussen rechter
en partijen. De onderzoekers komen tot de conclusie dat zich geleidelijk een
ontwikkeling voltrekt in de richting van een minder actieve rechter. Rechters
nemen minder initiatief bij het verzamelen van feiten, het bestuursproces is meer
een ‘partijenproces’ geworden en minder een door de rechter gedomineerd
proces. 197 Ter onderbouwing van hun conclusie wijzen de onderzoekers op het
feit dat de rechter partijen meer speelruimte geeft om stukken te wisselen,
getuigen en deskundigen in te schakelen en in het algemeen meer geneigd is
zich te richten naar de wensen van partijen waar het de inrichting van de
procedure betreft. 198 De onderzoekers concluderen ‘dat het bestuursprocesrecht
niet (meer) adequaat getypeerd kan worden met het klassieke – wat karikaturale
– beeld van de inquisitoire procedure met een actief naar de waarheid zoekende
rechter’. 199 Eerder hadden ze opgemerkt dat het klassieke beeld van de naar
materiële waarheid zoekende rechter, bij andere rechters dan de socialezekerheidsrechter en de ambtenarenrechter vóór de inwerkingtreding van de
Awb al niet strookte met de werkelijke situatie. 200
Bij bestudering van de onderzoeksresultaten is niet helemaal duidelijk hoe
de onderzoekers deze conclusie rechtvaardigen, omdat het geen vergelijkend
onderzoek betreft met de activiteit van de diverse rechters van vóór de invoering
van de Awb. Bovendien is een van de bevindingen juist dat de inzet van de door
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Ten Berge e.a. 1996.
Ten Berge e.a. 1996, p. 116, p. 135, p. 150-151, p. 155, p. 173.
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Ten Berge e.a. 1996, p. 396.
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Ten Berge e.a. 1996, p. 103-104 en p. 395-396.
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Zie ook Schueler 1994, p. 205 en Wulffraat-van Dijk 1995 p. 66-67: meer dan de feitelijke
materiële waarheid is het streven daarnaar van belang voor de legitimatie van de uitspraak van
de rechter.
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de Awb geboden bevoegdheden per rechtbank zeer verschilt. 201 De conclusie
lijkt te worden getrokken op grond van het feit dat de rechter in het
vooronderzoek veel meer gebruikmaakt van het minder actieve instrument van
‘inlichtingen vragen’ (waarbij aan partijen de keuze wordt gelaten hoe ze aan de
rechter de feiten en het bewijs daarvoor presenteren) tegenover het gebruik van
een meer actief instrument als ambtshalve getuigenoproeping (waarbij de rechter
zelf via andere bronnen de waarheid achterhaalt). 202
De conclusie is verder mogelijk gebaseerd op een Fingerspitzengefühl dat
versterkt is door enkele specifieke voorvallen. Belangrijk daarbij lijkt de
uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak waarin deze
besliste ‘op een verzoek van appellante om ambtenaren voor een
getuigenverhoor op te roepen, dat dit verhoor achterwege kon worden gelaten,
omdat uit de stukken niet bleek dat appellante reeds in de bezwaarschriftprocedure nadrukkelijk had gesteld dat haar door deze ambtenaren een
bepaalde mededeling was gedaan. Daarmee had appellante aan verweerder de
mogelijkheid ontnomen om reeds in de bezwarenfase deze bewering te
verifiëren.’ 203 Onderzoekers stellen dat de rechter op deze manier partijen als het
ware opvoedt om vanaf het begin af aan hun rechtsgeschil serieus te benaderen
en zo partijen wijst op hun primaire verantwoordelijkheid voor de
procesvoering. 204 De onderzoekers gaan hier nog niet in op de consequenties die
deze ‘bewijsfuik’ kan hebben voor de rol van de rechter bij de feitenvaststelling
in beroep. 205
Het onderzoeksrapport bevat een aantal elementen die vanuit de huidige
stand van zaken opvallen. Ten eerste constateren de onderzoekers enerzijds dat
het procesrecht zich beweegt in de richting van een ‘partijenproces’, maar aan
de andere kant houden ze vast aan enkele van de typische klassieke
uitgangspunten van het bestuursprocesrecht. Ze merken op dat ‘de
bestuursrechter in ieder geval de regie van de waarheidsvinding zelf in de hand
moet houden. Dat bevordert de snelheid van de procedure, maar ook de kwaliteit
van de waarheidsvinding. Voorts zal ons inziens de ongelijkheidscompensatie
als dragend beginsel van het bestuursprocesrecht niet mogen verdwijnen.’ 206 De
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Dit is met name het geval wat betreft het inschakelen van deskundigen. Ten Berge e.a. 1996,
p. 150.
202
Ten Berge e.a. 1996, p. 135. Zie ook Barkhuysen e.a. 2007, p. 2.
203
Vz. ABRvS 31 maart 1994, AB 1994/479, m.nt. PvB. Ten Berge e.a. 1996, p. 133.
204
Ten Berge e.a. 1996, p. 135.
205
Dat doet Van Buuren in zijn noot bij de uitspraak ook niet. De kwestie gaat pas later expliciet
spelen naar aanleiding van de uitspraak Stichting Silicose II (ABRvS 28 juni 1999, AB
1999/360 m.nt. MSV en JB 1999/197, m.nt. RJNS) en de Tandarts-uitspraak (ABRvS 1 juni
1999, AB 1999/326, m.nt. MSV). Zie ook Verheij 2007, par. 5.
206
Ten Berge e.a. 1996, p. 396. De onderzoekers bekritiseren wel de praktijk (die uit de
interviews blijkt) dat rechters minder geneigd zijn ongelijkheidscompensatie te bieden
wanneer appellant wordt bijgestaan door een advocaat. ‘Echter, de paradox kan zich voordoen
dat iemand mèt een advocaat slechter af is dan iemand die het alleen doet. (…) Een rechter
dient ongelijkheid in processuele handigheid te compenseren, indien die ongelijkheid kan
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verenigbaarheid van een partijenproces en het klassieke bestuursprocesrecht
wordt dus niet geproblematiseerd. Wel worden al in dit onderzoek voorstellen
gedaan om het procesrecht aan te passen aan die nieuwe verhouding tussen
rechter en partijen:
‘Indien van partijen méér activiteit wordt verwacht, dienen zij daarvoor wel
gerichte signalen van de rechter te ontvangen. Op dat punt kan van de
rechter meer worden verwacht, dan hij nu doet. In dat verband kan het
zinvol zijn in de wet het instrument van de tussenuitspraak op te nemen,
teneinde aldus aan alle procesbetrokkenen het signaal te geven dat via die
tussenuitspraken aan partijen gerichte instructies voor de verdere procedure
kunnen worden gegeven.’ 207
Ten tweede valt op dat rechters duidelijk actiever zijn ten aanzien van de
feitenvaststelling dan in de periode waarover de derde evaluatie verslag doet, 208
met name tijdens het vooronderzoek, maar dat de onderzoekers pleiten voor
meer zittingsgericht werken met het oog op de snelheid van de procedure.
Tijdens het vooronderzoek werd bijvoorbeeld in het algemeen veel gebruikgemaakt van de bevoegdheid om schriftelijke inlichtingen te vragen. 209 Ook
werden door de rechtbanken veel vaker medische deskundigen ingeschakeld.
Weliswaar liep het beleid daarin tussen de rechtbanken sterk uiteen, maar
vergeleken met de huidige situatie valt op dat het voor een aantal van de
onderzochte rechtbanken toen vanzelfsprekend was om ‘die feiten helder te
krijgen in het vooronderzoek’. 210 Steeds komt terug dat rechters het
feitenonderzoek afgerond willen hebben tijdens het vooronderzoek en daartoe
hun bevoegdheden inzetten. De onderzoekers bevelen in het kader van de
versnelling van de procedure een meer zittingsgerichte benadering aan. Ze
stellen:
‘In verband met het streven naar een zo volledig mogelijk
vooronderzoek bij de meeste gerechten is van een vervroeging van het
tijdstip van de zitting geen sprake. Men wil juist eerst de zaak compleet
hebben, voordat men een zitting organiseert. Het zou niettemin goed
zijn als gerechten zouden experimenteren met een systeem waarbij de
leiden tot een uitkomst die tekort doet aan materiële rechtsposities.’ (p. 397). De onderzoekers
willen dus dat de rechter echt maatwerk levert. Zie ook Mallan 2014, p. 78-83, p. 104-109.
207
Ten Berge e.a. 1996, p. 397.
208
Barkhuysen e.a. 2007.
209
Dit gebeurde soms aan de hand van een vragenlijst om de zaak te structureren en zittingsrijp
te maken. Partijen geven aan dit te waarderen, o.a. omdat dan duidelijk wordt welke
benadering de rechter volgt.
210
Wel moet worden bedacht dat toen nog geen sprake was van een bezwaarprocedure in
socialezekerheidszaken. Daarvan werd veel verwacht. Per 1 mei 1997 is ook voor medische
geschillen in de sociale zekerheid de bezwaarschriftprocedure ingevoerd (Stb. 1997, 175 en
178). Van grote invloed was destijds ook het rapport BIO: Lennaerts e.a. 1995/Werkgroep
medische toetsing.

326

7.4 De feitenvaststelling

zitting relatief sneller wordt georganiseerd dan vroeger. De zitting kan
dan enerzijds het doel hebben het vooronderzoek te bekorten, anderzijds
om waar mogelijk al snel tot een oplossing te kunnen komen.’ 211
Uit de interviews blijkt ook dat partijen een ander soort activiteit van de rechter
op prijs zouden stellen. Ze zouden het waarderen als de rechter van tevoren
duidelijk maakt waarover hij geïnformeerd wil worden tijdens de zitting. Dit zou
de proceseconomie ten goede komen. 212
Ten derde blijkt uit het onderzoek dat de manier waarop destijds werd
geoordeeld over de invloed van budgettaire overwegingen op de invulling door
de rechter van het proces, verschilt van de huidige gedachten daarover. Als
onderdeel van het onderzoek naar de inschakeling van deskundigen wordt
gekeken wat de invloed is van budgettaire factoren op de beslissing om een
deskundige in te schakelen. Er wordt geconcludeerd dat die invloed er niet blijkt
te zijn. Een van de rechtbanken merkt op dat men dit een inbreuk zou vinden op
de rechterlijke onafhankelijkheid. 213 In een aantal gevallen lijken budgettaire
overwegingen in toenemende mate een rol te spelen bij het inschakelen van
deskundigen. In hun aanbevelingen merken de onderzoekers op:
‘Het kostenaspect van het inschakelen van deskundigen door de rechter is
nog onvoldoende in kaart gebracht. Het zou aanbeveling verdienen, indien
het ministerie van Justitie en dat van Binnenlandse zaken de
randvoorwaarden scheppen, dat een uit een oogpunt van kwalitatief goede
geschilbeslechting noodzakelijke inschakeling van deskundigen niet om
budgettaire redenen achterwege blijft. Een open-einderegeling is daarvoor
een voorwaarde.’ 214
Wat kan naar aanleiding van deze evaluatie gezegd worden over veranderingen
in de aard en inrichting van de feitenvaststelling in het procesrecht direct na de
invoering van de Awb? Het lijkt erop dat er kort na de invoering van de Awb
niet zo heel veel veranderd was in de feitenvaststelling door de bestuursrechter,
al merken de onderzoekers kleine dingen op die zouden kunnen wijzen in de
richting van een partijenproces; de rechter is wat passiever op het gebied van
waarheidsvinding dan voorheen. In ieder geval is bij de onderzoekers het denken
over de rol van de rechter ten aanzien van de feitenvaststelling slechts beperkt
veranderd. Ze zien de taak van de rechter op dit vlak nog steeds in het kader van
materiële waarheidsvinding en ongelijkheidscompensatie. Er wordt niet
gesproken over de noodzaak van een bestuursrechtelijk bewijsrecht, in
tegendeel, de informaliteit van de procedure wordt als een voordeel gezien. Wel
wordt in dat kader van de rechter juist meer activiteit verlangd in de zin van
211

Ten Berge e.a. 1996, p. 400. Dit lijkt al veel op de Nieuwe zaaksbehandeling! Zie par. 7.6.3.
Ten Berge e.a. 1996, p. 119.
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Ten Berge e.a. 1996, p. 147.
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Ten Berge e.a. 1996, p. 152. Zie ook Barkhuysen e.a. 2007, o.a. p. 98 en p. 336 over de eisen
op grond van art. 6 EVRM op dit punt.
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communicatie en transparantie ten aanzien van zijn besluiten en overwegingen.
Opvallend is de aanbeveling om, met het oog op snelheid en efficiëntie, meer
zittingsgericht te werken. Over deze werkwijze, waarbij niet eerst uitgebreid
vooronderzoek wordt gedaan, maar de rechter de stukken pas kort voor de
geplande zittingsdatum onder ogen krijgt, wordt in het rapport over de
feitenvaststelling in het kader van de derde evaluatie van de Awb enerzijds
vastgesteld dat het de doorlooptijden kan versnellen, maar anderzijds ook dat het
zittingsgerichte werken niet bevorderlijk is voor het ‘zelf vaststellen van de
feiten door de rechter’. 215

7.4.3 Stand van zaken ten aanzien van de feitenvaststelling volgens de
derde evaluatie van de Awb
7.4.3.1 Het rapport
De trend die in de eerste evaluatie al was opgevallen, een verminderde activiteit
van de rechter ten aanzien van de feitenvaststelling, zet steeds verder door. 216 De
rechter was in praktijk niet meer de actieve, naar de materiële waarheid
zoekende rechter, zoals beschreven in de memorie van toelichting bij de Awb. 217
In 2007 verscheen in het kader van de derde evaluatie van de Algemene wet
bestuursrecht het rapport ‘Feitenvaststelling in beroep’. 218 In dit rapport is
juridisch-normatief onderzoek gedaan naar de normen waaraan de feitenvaststelling in beroep volgens de Awb, het Europees en het internationale recht
zou moeten voldoen. Daarnaast is uitgebreid empirisch onderzoek gedaan naar
de diverse aspecten van de feitenvaststelling in een bestuursrechtelijke
procedure.
Uit het empirische onderzoek kwam naar voren dat de bestuursrechter
inderdaad passiever was geworden ten aanzien van de feitenvaststelling. 219 Hij
ziet het nauwelijks als zijn taak om zelfstandig de feiten vast te stellen en maakt
weinig gebruik van de door de wet geboden onderzoeksbevoegdheden. 220 De
onderzoekers brengen de verandering in de houding van de bestuursrechter in
verband met een aantal factoren. Ten eerste wordt gewezen op de ontwikkeling
in de opvatting over de taak van de bestuursrechter, waarbij de primaire
verantwoordelijkheid voor de feitenvaststelling niet meer bij de rechter ligt,
maar bij het bestuursorgaan in de primaire besluitvormingsfase. Kenmerkend
215

Barkhuysen e.a. 2007, p. 288 en p. 322.
Zie par. 7.4.2. Van Ettekoven 2001, p. 10, merkt op dat men vooral vanuit de hoek van de
(sociale) advocatuur van oordeel is dat de bestuursrechter te weinig eigen feitenonderzoek
verricht en daardoor te weinig rechtsbescherming biedt.
217
PG Awb II, p. 175. Zie ook Barkhuysen e.a. 2007, p. 2; Schueler 2008, p. 445.
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Barkhuysen e.a. 2007.
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Het empirische onderzoek heeft betrekking op gegevens uit 2002 en 2005. Uit het onderzoek
blijkt dat bijv. wat betreft de benoeming van deskundigen in de tussenliggende periode al
sprake is van verminderde activiteit, Barkhuysen e.a. 2007, p. 229.
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O.a. Barkhuysen e.a. 2007, p. 321.
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voor deze ontwikkeling achten de onderzoekers de ‘bewijsfuik’ die inhield dat
het aan appellant in beroep bij de rechter niet was toegestaan om bewijs in te
brengen dat al in de bestuurlijke fase ingebracht had kunnen worden, tenzij deze
nalatigheid niet verwijtbaar was. 221 Het gevolg van deze bewijsfuik kon zijn dat
de rechter een besluit van een bestuursorgaan rechtmatig achtte op basis van een
onvolledig feitencomplex. Vanuit de visie van het klassieke bestuursprocesrecht,
zoals ook verwoord in de memorie van toelichting bij de Awb, is dit in strijd met
de taak van de rechter om zijn oordeel over de rechtmatigheid van een besluit te
baseren op de materiële waarheid. Deze terughoudende opstelling ten aanzien
van de feiten sloot echter wel aan bij een alternatieve opvatting over de taak van
de rechter bij de feitenvaststelling, volgens de onderzoekers voornamelijk
vertolkt door Schreuder-Vlasblom. 222 Volgens deze opvatting ligt de primaire
verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de feiten bij het bestuursorgaan,
als onderdeel van de besluitvorming in de bestuurlijke fase. Het is niet de
verantwoordelijkheid van de rechter om deze feitenvaststelling over te doen. De
rechter dient enkel te onderzoeken of bij de feitenvaststelling door het
bestuursorgaan de formele en materiële zorgvuldigheidseisen in acht zijn
genomen. Hij neemt in dat geval dus een passievere houding in bij het
feitenonderzoek. 223
De tweede factor die door de geïnterviewden wordt genoemd betreft de
tradities op bepaalde rechtsterreinen. Zo blijkt de Afdeling bestuursrechtspraak
traditioneel vaker deskundigen in te schakelen bij procedures ten aanzien van
het omgevingsrecht terwijl dit op andere beleidsterreinen bijna niet gebeurt. 224
Ten derde blijkt dat aan de terughoudende opstelling van de rechter ook een
praktische oorzaak ten grondslag ligt. Door de grote hoeveelheden zaken zijn
veel bestuursrechters hun taak steeds meer gaan beperken tot het beoordelen van
door partijen ingenomen standpunten. 225
De onderzoekers constateren dat er sprake is van twee soorten passiviteit bij
de rechter ten aanzien van de feitenvaststelling. De eerste soort passiviteit heeft
betrekking op het zelfstandig vaststellen van de feiten, de rechter ziet voor
zichzelf hier steeds minder een zelfstandige rol weggelegd. De tweede soort
passiviteit heeft betrekking op ‘het begeleiden van partijen bij het verwoorden
en onderbouwen van hun standpunten ter zake van de feiten’. 226 De eerste soort
passiviteit is in bepaalde mate algemeen aanvaard: in het licht van de
verandering van het bestuursprocesrecht in de richting van een partijengeschil
rust op partijen meer dan voorheen de verantwoordelijkheid voor het aanleveren
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Barkhuysen e.a. 2007, p. 327. Voor een meer algemene bespreking van fuiken zie par. 7.3.3.
Barkhuysen e.a. 2007, p. 76-77; Daalder & Schreuder-Vlasblom 2000.
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Zie Barkhuysen e.a. 2007, p. 47, met een verwijzing naar de Metselaarzaak (CRvB 1 juni
2005, JB 2005/237 m.nt. D.W.M. Wenders). Zie voor het verband tussen de structuur van het
Awb-beroep en de terughoudende opstelling ook Schuurmans & Verburg 2012b, p. 117-138.
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Zie hierover ook par. 5.5.4.2.
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van het voor de feitenvaststelling benodigde materiaal. 227 Omdat de
verantwoordelijkheid van partijen niet tot uitdrukking komt in het huidige
bestuursprocesrecht, is de tweede soort passiviteit wel een probleem en wordt
van de rechter een actievere opstelling gevergd bij het voeren van de regie over
het proces van feitenvaststelling.
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek formuleren de
onderzoekers een model van feitenvaststelling in beroep op basis van een aantal
uitgangspunten. Ten eerste is dat respect voor de staatsrechtelijke positie van de
rechter ten opzichte van het bestuur, in de zin dat de primaire
verantwoordelijkheid voor de feitenvaststelling die ten grondslag ligt aan
besluiten berust bij bestuursorganen. 228 Ten tweede dient de feitenvaststelling te
voldoen aan het normatieve kader dat voortvloeit uit het EVRM, het EG-recht,
de Grondwet en de algemene rechtsbeginselen. 229 Ten derde wordt uitgegaan
van de uitgangspunten van de feitenvaststelling bij de totstandkoming van de
Awb, namelijk de ongelijkheidscompensatie en de actieve rechter. 230 Aan deze
uitgangspunten wordt echter een invulling gegeven die in overeenstemming is
met de ontwikkeling van het bestuursprocesrecht ‘in de richting van een op
individuele rechtsbescherming gericht partijenproces’. 231 De rechter verricht
alleen in specifieke gevallen zelf onderzoek naar de materiële waarheid,
bijvoorbeeld ‘wanneer bewijslevering in redelijkheid niet van de eisende partij
kan worden verwacht (…), wanneer in verband met effectieve geschilbeslechting niet kan worden volstaan met bewijslevering door partijen of
wanneer bewijslevering door partijen anderszins onwenselijk is’. 232 In de
overige gevallen bestaat zijn activiteit uit het regisseren van het proces van
feitenvaststelling zodat uiteindelijk ‘recht wordt gedaan op basis van een
feitenvaststelling die in overeenstemming is met de materiële waarheid’. 233
Een van de uitkomsten van het rapport is dus dat ondanks de ontwikkeling
van het bestuursprocesrecht in de richting van een partijenproces, het
uitgangspunt dat de feitenvaststelling gericht moet zijn op het vinden van de
materiële waarheid, gehandhaafd moet worden. In het onderzoek wordt deze
keuze niet expliciet verantwoord en afgewogen tegen de mogelijkheid van de
keuze voor een uitspraak op basis van een ‘formele’ waarheid. In plaats daarvan
227

Uit interviews die ten behoeve van het evaluatieonderzoek zijn gehouden bleek dat een aantal
van de respondenten van mening is dat de bestuursrechter zich niet al te actief bezig moet
houden met het vaststellen van de feiten. Het besluit diende volgens hen beoordeeld te worden
op basis van de door partijen aangeleverde gegevens. Deze houding werd o.a. gerechtvaardigd
vanuit de opvatting ‘dat het binnen de staatsrechtelijke verhoudingen niet past dat de rechter
beslist over de feitenvaststelling alsof het bestuur de rechtsverhouding nooit zou hebben
vastgesteld’, Barkhuysen e.a. 2007, p. 327.
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Barkhuysen e.a. 2007, p. 331.
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Barkhuysen e.a. 2007, p. 331. Zie voor een uitgebreide weergave Barkhuysen e.a. 2007,
hoofstuk 3.
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wordt verwezen naar de gemaakte keuze bij de totstandkoming van de Awb, 234
naar jurisprudentie, 235 literatuur, 236 en het Duitse recht. 237 In de reactie van de
Commissie-Ilsink wordt dit streven van de rechter naar het vinden van de
materiële waarheid gerelativeerd. 238

7.4.3.2 De reactie van de Commissie-Ilsink
In haar reactie stelt de Commissie-Ilsink dat zij de kritiek van de onderzoekers
op de bestaande praktijk slechts gedeeltelijk deelt, met name omdat zij van
mening is dat de parlementaire geschiedenis op het vlak van de feitenvaststelling
minder eenduidig is dan in het rapport wordt voorgesteld. De commissie stelt dat
er naast de passages over de activiteit van de rechter op dit vlak ook passages
zijn die dit relativeren. 239 Ze stelt verder dat het vraagstuk van de rol van de
rechter bij de feitenvaststelling ten tijde van de totstandkoming van de Awb niet
op de voorgrond stond en dat het beeld dat daar wordt geschetst van de
feitenvaststelling de gang van zaken in het socialezekerheidsrecht en
belastingrecht weergaf, maar dat de Arob-rechter zich toen ook al veel
terughoudender opstelde. 240
De commissie stelt ook meer in het algemeen de waarde van de
parlementaire geschiedenis van de Awb ter discussie in verband met de
subjectiveringstendens in het bestuursprocesrecht:
‘Bovendien is het de vraag hoeveel gewicht thans nog aan deze
parlementaire geschiedenis toekomt. De rechtsontwikkeling heeft sinds
1 jan 1994 niet stilgestaan. Er is sindsdien een tendens tot ‘subjectivering’
van het bestuursprocesrecht waarneembaar. Dit betekent dat de
verantwoordelijkheid voor de procesvoering meer bij partijen is komen te
liggen. Een terughoudender rol van de rechter bij de bewijsvoering zou op
zichzelf in deze trend passen.’ 241
Verder wijst de commissie erop dat de aandacht voor het beheersen van de
doorlooptijden is toegenomen en dat die ook daadwerkelijk zijn teruggebracht,
ook door het zittingsgerichte werken. Met andere woorden, meer dan voorheen
is de snelheid van de procedure een belangrijke factor. De verschillende factoren
tezamen brengen volgens de commissie mee dat ‘het belang van de
parlementaire geschiedenis (inmiddels) moet worden gerelativeerd’. ‘Anno 2006
is de vraag minder wat de wetgever destijds precies voor ogen heeft gehad, maar
234
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vooral wat, gelet op de rechtsontwikkeling, sindsdien en de huidige
maatschappelijke behoeften, de meest gewenste taakopvatting voor de
bestuursrechter is.’ 242
Dit neemt niet weg dat de commissie ook knelpunten ziet, met name voor
de rechtszekerheid voor partijen als gevolg van de ontwikkelingen naar een
partijengeschil. De oplossing voor de knelpunten is volgens de commissie echter
niet gelegen in het hanteren van één model voor de feitenvaststelling. Daarvoor
meent ze dat het bestuursrecht te divers is. Als oplossing voor de onzekerheid
van partijen ten aanzien van de feiten beveelt de commissie onder andere aan dat
per deelgebied van het bestuursrecht door rechters beleid wordt ontwikkeld. Het
gaat om beleid ter verbetering van voorlichting van appellanten over
verantwoordelijkheden en mogelijkheden over bewijs in beroep, beleid ten
aanzien van de informatie die de rechter aan appellanten verschaft over de
punten die hij op de zitting aan de orde wil stellen en beleid door
bestuursorganen om belanghebbenden zo vroeg mogelijk voor te lichten over
wat ze dienen te bewijzen en wat de consequenties zijn als ze dit niet doen. 243
De aanbevelingen van de commissie komen in grote lijnen overeen met die
van de onderzoekers, maar een belangrijk verschil is dat de commissie geen
voorstander is van wettelijke verankering van de voorlichtingsverplichtingen
voor bestuursorgaan en rechter. 244 De commissie kiest voor aanbevelingen tot
ontwikkeling van beleid. Dat ligt alleen anders voor wat betreft regels van
materieel bewijsrecht. In het kader van de ontwikkeling van het procesrecht in
de richting van een partijengeschil vraagt de commissie zich af of de Awb geen
regels van bewijsrecht zou moeten bevatten:
‘Bij de introductie van het uniforme bestuursprocesrecht stelde de
regering dat de actieve opstelling van de bestuursrechter bij de
feitenvaststelling wettelijke bepalingen van materieel bewijsrecht
overbodig maakte. Uit onderzoek blijkt nu dat de verantwoordelijkheid
voor de bewijsvoering in de praktijk toch primair bij partijen ligt. Zoals
uit het voorgaande blijkt, is de Commissie, anders dan de onderzoekers,
van oordeel dat het wenselijk noch mogelijk is om deze ontwikkeling
volledig ongedaan te maken. Dit betekent echter ook dat de
argumentatie van de wetgever om geen wettelijke regeling van het
bewijsrecht op te nemen, enigszins door de ontwikkelingen is
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Ilsink e.a. 2007/Commissie Evaluatie Awb III, p. 26.
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achterhaald. Er is dus aanleiding om een wettelijke regeling van het
bestuursrechtelijk bewijsrecht te overwegen.’ 245
De commissie doet dan ook de volgende aanbeveling. ‘De wetgever wordt in
overweging gegeven om na te gaan of in hoofdstuk 8 Awb een regeling van het
bewijsrecht moet worden opgenomen.’ De regering neemt uiteindelijk (alleen)
deze aanbeveling over. 246

7.4.3.3 Reactie van de onderzoekers
In de reactie van de onderzoekers op het standpunt van de Commissie-Ilsink
hebben de onderzoekers kritiek op het feit dat de commissie hun verwijt vast te
houden aan de opvattingen over de Awb zoals die zijn neergelegd in de memorie
van toelichting van 1994. 247 Ze stellen dat zij in hun model voor feitenvaststelling in beroep juist de veranderde opvatting over de aard van de activiteit
van de rechter hebben verwerkt en een voorstel hebben gedaan om vanuit die
nieuwe rol de rechtszekerheid voor partijen te verbeteren. Ook zijn zij niet
overtuigd van het argument van de commissie dat de diversiteit van het
bestuursrecht in de weg zou staan aan het hanteren van het ontwikkelde model
voor de feitenvaststelling. 248 Ze zijn het daarom ook niet eens met de keuze van
de commissie om de aanbevelingen die worden gedaan ten behoeve van de
rechtszekerheid niet te codificeren in de Awb en slechts de ontwikkeling van
beleid aan te bevelen aangezien ervaring uitwees dat dit in praktijk onvoldoende
gebeurde. 249

7.4.4

De onvermijdelijke discussie over een bestuursrechtelijk
bewijsrecht
Wanneer duidelijk is geworden dat het beeld van de actieve rechter die aan
materiële waarheidsvinding doet niet alleen feitelijk maar ook als norm
achterhaald is, dient zich onvermijdelijk de vraag aan of de Awb geen regels van
materieel bewijsrecht zou moeten bevatten. 250 Schueler stelt dat er weinig
algemene bezwaren zijn tegen het introduceren van een bestuursrechtelijk
bewijsrecht. Het argument dat dit in strijd zou zijn met de materiële
waarheidsvinding van de bestuursrechter in het algemeen belang gaat niet op
omdat rechters in de huidige praktijk de verantwoordelijkheid voor de
245

Ilsink e.a. 2007/Commissie Evaluatie Awb III, p. 33.
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De Graaf, Schuurmans & Tollenaar 2007, p. 13-14. Dit artikel geeft ook een heldere
samenvatting van het rapport.
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van materieel bewijsrecht, De Graaf, Schuurmans & Tollenaar 2007, p. 14-15. Zie ook
Gerbrandy 2012, p. 164.
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feitenvaststelling voornamelijk bij partijen leggen. Voor zover de bestuursrechter nog wel een zelfstandige taak heeft bij de feitenvaststelling, kunnen
regels van bewijsrecht daarop een aanvulling vormen ten behoeve van meer
zekerheid van partijen. 251 Wel zou de invoering van een bestuursrechtelijk
bewijsrecht in strijd kunnen zijn met het nog steeds geldende uitgangspunt dat
het bestuursprocesrecht toegankelijk en eenvoudig dient te zijn. Schueler wijst
erop dat het gewicht van dit argument varieert met de aard van het materiële
bestuursrecht dat aan de orde is. Bij hooggespecialiseerde procedures, zoals in
het mededingingsrecht, zou het juist handig zijn, maar in het omgevingsrecht,
waar professionele partijen tegenover leken staan, zou bewijsrecht de
ongelijkheid kunnen vergroten. 252 Hoewel er geen a priori bezwaar is tegen de
invoering van bewijsrecht is er volgens Schueler tot nu toe niemand in geslaagd
‘om die regels zo te formuleren dat ze voor toepassing geschikt zijn’. 253
In de literatuur is men gematigd positief over het opnemen van regels van
materieel bewijsrecht. Gerbrandy merkt op dat de codificatie van regels van
materieel bewijsrecht enerzijds de helderheid van het procesrecht dient, maar dat
er sprake moet zijn van voldoende flexibiliteit om bijvoorbeeld ongelijkheidscompensatie te kunnen bieden. 254 Schuurmans stelt dat codificatie van regels
van bewijsrecht in de Awb de rechtszekerheid, de rechtsgelijkheid en het belang
van toezicht op de feitenvaststelling door een hogere rechter dienen. 255
Daartegenover staat dat regels van bewijsrecht kunnen leiden tot formalisme,
een belemmering kunnen vormen voor de waarheidsvinding en de efficiëntie
van de procedure. 256 Van doorslaggevend belang voor de vormgeving van een
toekomstige codificatie van het bestuursrechtelijk bewijsrecht is volgens
Schuurmans echter de beslissing of het bestuursprocesrecht een volwaardig
partijenproces gaat worden of dat de rechter een zelfstandige verantwoordelijkheid blijft dragen voor de feitenvaststelling. In haar conclusie komt zij zelf
tot een synthese van beide systemen. Ze stelt voor om bewijslastverdeling, het
bewijsaanbod en de bewijsopdracht voor partijen in de wet te regelen. Voor de
rechtbanken dient een handleiding te worden opgesteld ter regulering van de
mondelinge behandeling bij een geschil over de feiten. Het partijenproces kan
echter niet volledig worden doorgevoerd aangezien de rechter verantwoordelijk
blijft voor de vaststelling van bepaalde feiten en omdat geprocedeerd kan
worden zonder rechtskundige bijstand. De rechter dient dus ook zelfstandig op
te treden bij de feitenvaststelling. Hiervan legt hij verantwoordelijkheid af in de
uitspraak. Daartoe zou artikel 8:77 Awb dienen te worden aangepast. 257
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Waar in de literatuur terughoudende steun bestaat voor het invoeren van regels
van materieel bewijsrecht, is er juist brede steun voor het introduceren van
aanvullende regels van formeel bewijsrecht. 258 In het algemeen worden de
ontwikkelingen in de feitenvaststelling, dat wil zeggen de wijziging van het
oude model van de actieve rechter die de materiële waarheid onderzoekt naar
een meer toetsende rechter die nagaat of partijen hun op de primaire fase
steunende verplichtingen zijn nagekomen, aanvaard. Waar alom bezwaar tegen
bestaat, is tegen de rechtsonzekerheid die ontstaat wanneer op partijen bepaalde
verplichtingen bij de feitenvaststelling en bewijslevering rusten waar zij niet van
op de hoogte zijn, maar wel de consequenties van ondervinden. Om dit
probleem te ondervangen wordt ten eerste een voorlichtingsplicht voor
bestuursorganen voorgesteld voor zowel de besluitvormingsfase als het bezwaar.
Voor de rechter in eerste aanleg dient een bewijsvoorlichtingsplicht en
motiveringsplicht geïntroduceerd te worden. 259
Ondanks deze steun onder juristen voor de invoering van deze nieuwe
regels van formeel bewijsrecht, is daar van de kant van de wetgever nog geen
initiatief toe genomen. 260

7.4.5 Nieuwe ontwikkelingen: feitenvaststelling, finale geschilbeslechting
en de Nieuwe zaaksbehandeling
In de literatuur is vaak een verband gelegd tussen een actieve rol van de rechter
ten aanzien van de feiten en finale geschilbeslechting: de bevoegdheid van de
rechter om ambtshalve de feiten aan te vullen wordt gezien als een instrument
om vaker zelf in de zaak te kunnen voorzien. 261 Deze combinatie van activiteit
ten aanzien van de feiten en zelf in de zaak voorzien was voorheen vooral een
kenmerk van het Kroonberoep. Naar aanleiding van de evaluaties van de TwK,
waarin men tot de conclusie kwam dat deze combinatie ook kon worden
gerealiseerd door een onafhankelijke rechter, werd echter voorgesteld om ook
voor het uniforme bestuursprocesrecht te streven naar een rechter die actief was
ten aanzien van de feitenvaststelling, dit als alternatief op de vele formele
vernietigingen van de Arob-rechter. 262
In 2013 is het landschap van het bestuursprocesrecht ten opzichte van de
derde evaluatie al weer behoorlijk veranderd. De bestuurlijke lus is ingevoerd,
evenals de Wet aanpassing bestuursprocesrecht. 263 Dat het in het
bestuursprocesrecht om een partijengeschil gaat, is geen vraag meer maar een
258
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gegeven. Daarbij blijft (voorlopig) wel de hoofdstructuur van het
bestuursprocesrecht staan. Nog steeds gaat het om de rechtmatigheidstoetsing ex
tunc van een besluit, maar de taak die primair aan het bestuursprocesrecht wordt
gesteld is een geschil binnen dat kader snel en zo mogelijk definitief te
beslechten. Een van de manieren om aan deze combinatie van eisen tegemoet te
komen is door de behandeling van het geschil aan te passen. De oude klassieke
actieve rechter is verleden tijd, daarvoor in de plaats is er een rechter die actief
gericht is op finale geschilbeslechting. Een mogelijkheid om deze nieuwe rol
waar te maken wordt hem geboden door de Nieuwe zaaksbehandeling. 264 De
Nieuwe zaaksbehandeling houdt, kort gesteld, in dat partijen snel na de
instelling van het beroep op zitting komen om daar met de rechter te bekijken
wat de beste manier is om het geschil zo snel mogelijk definitief op te lossen.
Inherent aan de Nieuwe zaaksbehandeling is een grote vrijheid van de rechter
om naar eigen inzicht het geschil finaal te beslechten. Een stelsel van
geschreven bewijsrecht zou hem daarin kunnen belemmeren.
In hun JBplus-artikel beschrijven Schuurmans en Verburg de
ontwikkelingen in het bestuursrechtelijk bewijsrecht in het kader van de Nieuwe
zaaksbehandeling en finale geschilbeslechting. Ze stellen dat met de nieuwe
zaaksbehandeling de keuze is gemaakt voor een partijenproces. 265 De rechter
gebruikt zijn eigen onderzoeksbevoegdheden weinig, maar is actief ‘in het
regisseren van partijen in hún zoektocht naar het aannemelijk maken van de in
geding zijnde feiten’. Pas als partijen daar voldoende werk van hebben gemaakt,
zet de rechter zijn eigen bevoegdheden beperkt in. 266 Doordat de rechter zich
expliciet uitlaat over de taken en verantwoordelijkheden van partijen in de
procedure wordt de transparantie van het proces vergroot en doordat partijen zo
meer grip krijgen op het proces, leidt dit ook tot meer procedurele
rechtvaardigheid. De actieve opstelling van de rechter in de vorm van
bewijsvoorlichting en bewijsopdrachten komt de ontwikkeling van het
bestuursrechtelijk bewijsrecht ten goede. Een voorwaarde voor een succesvolle
werking van deze ontwikkeling is wel de medewerking van de appelrechters.
Deze lijken nog weinig te eisen van eerstelijnsrechters aan voorlichting op het
vlak van bewijs. Schuurmans en Verburg merken op dat dit op gespannen voet
staat met de eis dat op kenbare wijze verantwoording moet worden afgelegd van
het streven naar finale geschilbeslechting. ‘Ondenkbaar lijkt dat de
bestuursrechter wél openlijk over een gebrek in de bewijspositie naar het
bestuursorgaan moet zijn (transparantie over de bestuurlijke lus), maar dat niet
hoeft te zijn naar de appellerende burger.’ 267
Voordat er sprake was van een partijenproces in het bestuursprocesrecht
stond, als het ging om de relatie tussen de feitenvaststelling en de finale
264
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geschilbeslechting, de bevoegdheid van de rechter om ambtshalve de feiten aan
te vullen centraal. Nu er overwegend sprake is van een partijenproces en de
verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de relevante feiten primair bij de
burger en het bestuursorgaan ligt, ligt de nadruk op de bewijslastverdeling door
de rechter. Schuurmans en Verburg wijzen erop dat de expliciete motivering
door de rechter hiervan, met name in de tussenuitspraak bij het gebruik van de
bestuurlijke lus, een stimulans kan zijn voor de ontwikkeling van het
bewijsrecht. Ze wijzen echter ook op een keerzijde van de grote nadruk op finale
geschilbeslechting. Wanneer de rechter de rechtsgevolgen van een besluit in
stand laat of zelf in de zaak voorziet, neemt hij daarmee de verantwoordelijkheid
op zich voor feitenvaststelling en bewijsrisicotoedeling in een zaak. Daaraan
zijn risico’s verbonden voor de rechter vanwege de bestaande onduidelijkheid
over de mate van beoordelingsvrijheid voor het bestuursorgaan, en de
bevoegdheidsverdeling tussen bestuursorgaan en rechter in het geval er sprake is
van een op specialistische kennis gebaseerd feitencomplex. 268 Deze factoren
werden ooit genoemd ter rechtvaardiging van de bewijsfuik en de
terughoudende opstelling van de rechter bij de feitenvaststelling in beroep, maar
zijn naar de achtergrond verdwenen met de aandacht voor finale
geschilbeslechting. Schuurmans en Verburg achten de discussie hierover echter
noodzakelijk omdat feitenvaststelling door de rechter grote gevolgen kan hebben
voor het bestuur en daarmee uiteindelijk voor het draagvlak van de
bestuursrechtspraak. Zij achten het in het kader van die discussie daarom van
groot belang dat de rechter zijn beslissingen ten aanzien van de feitenvaststelling
en de bewijslastverdeling voldoende motiveert. 269

7.4.6 Samenvatting en bevindingen
De veranderingen die sinds de invoering van de Awb op het gebied van de
feitenvaststelling hebben plaatsgevonden zijn groot. Bij de invoering van de
Awb was de actieve, naar de materiële waarheid zoekende rechter nog het
uitgangspunt omdat deze kon bijdragen aan de rechtsbescherming van de burger,
onder andere voor zover de rechter daardoor het geschil beter finaal zou kunnen
beslissen. Wel stelt de Awb een beperking aan het vrije feitenonderzoek in die
zin dat de aanvulling op grond van artikel 8:69 lid 3 dient plaats te vinden
binnen de door artikel 8:69 lid 1 getrokken grenzen van het geschil. Deze
beperking lijkt geen rol te hebben gespeeld bij de veranderende rol van de
rechter bij de feitenvaststelling. Al kort na de invoering van de Awb is de
rechter zich terughoudender gaan opstellen bij het doen van ambtshalve
onderzoek naar de feiten. Als oorzaken daarvoor worden genoemd de
onduidelijkheden over het gebruik van de in de Awb gegeven
onderzoeksbevoegdheden, budgettaire overwegingen en de opvatting dat
feitenonderzoek geen taak is van de rechter maar van partijen. Deze laatste
268
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opvatting heeft steeds verder terrein gewonnen en de verantwoordelijkheid voor
de feiten wordt primair geacht bij partijen te liggen. De verdeling van die
bevoegdheid tussen burger en bestuursorgaan geschiedt primair volgens de
taakverdeling zoals die is bepaald ten aanzien van het nemen van het primaire
besluit. Daarbuiten blijkt het voor partijen soms lastig te zijn om erachter te
komen wat de rechter op het gebied van het aanleveren van de feiten van hen
verlangt. Als gevolg van het verschuiven van de verantwoordelijkheid voor de
feiten naar partijen, is de vraag gerezen of de vrijbewijsleer nog wel houdbaar is
en of er geen regels van materieel bewijsrecht in het bestuursrecht
geïntroduceerd moeten worden. Een alternatief is het vaststellen van nadere
regels voor de bewijsvoering, waaruit partijen beter kunnen opmaken wat hun
plichten zijn. Tot nu toe zijn hierin geen stappen ondernomen door de wetgever.

7.5 Zelf in de zaak voorzien
7.5.1 Inleiding
De mogelijkheid om na vernietiging een vervangend besluit te nemen is een
voor de hand liggende bevoegdheid voor een orgaan dat beslist in administratief
beroep, maar niet voor een onafhankelijke bestuursrechter. 270 Door zelf in de
zaak te voorzien voert hij immers een taak uit die eigenlijk aan het bestuur
toebehoort. Bij de invoering van de Awb werd er in het redactioneel van Themis
dan ook ernstig voor gewaarschuwd:
‘Deze traditionele machtenscheiding doorbrekende bepaling blijkt te
zijn ingegeven door een euforie met betrekking tot het oude
kroonberoep. Ook het feit dat de ambtenarenrechter in financiële zaken
en de belastingrechter in zijn dictum aangeeft wat het beschikkende
orgaan had moeten doen blijkt aan deze gedachtenvorming te hebben
bijgedragen. Nu is het voor de twee laatstgenoemde instanties
zonneklaar, dat een afweging om tot de vaststelling van een bepaald
geldbedrag te komen leidt tot het bepalen van een getal dat niet nog
eens door het administratieve orgaan hoeft te worden overgeschreven.
Bij het kroonberoep en de op de TwK berustende uitspraken ging het
om door één landelijk orgaan in laatste instantie genomen beslissingen
waarbij enerzijds de eis van rechtseenheid zwaar woog en anderzijds de
rechter kon beschikken over een speciale adviseur, die te zijnen behoeve
nader onderzoek kon doen. Dat onderzoek is vooral van belang wanneer
men toch ook de positie van de derde wil laten meewegen. (…). Niet
voor niets is deze bevoegdheid, die in art. 14 BAB was opgenomen niet
in de Wet Arob overgebracht.
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Kortom, laat de eerstelijns bestuursrechter niet alleen terughoudend,
maar liever nog afhoudend zijn bij het zelf in de zaak voorzien. (…).’ 271
Het voordeel van de bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien is echter dat het
bestuursorgaan na de vernietiging van het bestreden besluit door de
bestuursrechter, niet opnieuw een besluit hoeft te nemen. Het zelf voorzien door
de rechter kan op die manier bijdragen aan de tijdige en definitieve beslechting
van het geschil.
De bevoegdheid van de rechter om zelf in de zaak te voorzien was bij de
totstandkoming van de Awb te vinden in artikel 8:72 lid 4 Awb. Het centrale
criterium voor de toepassing van de bevoegdheid was volgens de memorie van
toelichting dat na vernietiging slechts één beslissing mogelijk was. In de eerste
jaren na de invoering van de Awb hielden bestuursrechters zich vrij strikt aan
het éénbeslissingcriterium en werd slechts bescheiden gebruikgemaakt van de
bevoegdheid. Over dit feit en de redenen daarvoor gaat paragraaf 7.5.2. Na
enkele jaren klinkt steeds duidelijker de roep om aandacht voor finale
geschilbeslechting en daarmee om een oplossing voor de impasse die is ontstaan
rondom de bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien (par. 7.5.3). Nieuw,
kwantitatief onderzoek geeft nieuw zicht op de problemen en oplossingen
(par. 7.5.4). Er worden verschillende oplossingen aangedragen in de vorm van
voorstellen voor wetswijzigingen en verandering in werkwijze van rechters
(par. 7.5.5). Nog voordat nieuwe wetgeving in werking treedt, vindt er een
omslag plaats in de jurisprudentie van de hoogste rechtscolleges waardoor het
zelf voorzien primair in het licht van het belang van finale geschilbeslechting
wordt beoordeeld, en niet meer vanuit het machtenscheidingsperspectief
(par. 7.5.6). Alle inspanningen om de rechter vaker een geschil definitief te laten
beslechten en ook vaker zelf in de zaak te laten voorzien, lijken hun vruchten af
te werpen (par. 7.5.7).
Ten slotte nog een opmerking: de bestuursrechter heeft met de
totstandkoming van de Awb verschillende bevoegdheden voor het finaal
beslechten van een geschil toegekend gekregen. Verwant aan de bevoegdheid
om zelf in de zaak te voorzien is het in stand laten van de rechtsgevolgen. In
veel onderzoeken worden deze bevoegdheden naast elkaar besproken. 272 Beide
bevoegdheden zijn van belang bij het streven naar finale geschilbeslechting,
maar in deze paragraaf wordt zoals in de eerdere hoofdstukken, alleen het zelf
voorzien onderzocht.

7.5.2 Een moeizame start
In de eerste jaren na de invoering van de Awb werd bij enkele soorten besluiten
gebruikgemaakt van de bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien. Het gaat om
bepaalde besluiten in het socialeverzekeringsrecht (waar een traditie bestond ten
271
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aanzien van het zelf in de zaak voorzien), bij sanctiebesluiten, het toekennen van
een schadevergoeding en bij een aantal categorieën vergunningen waarin
voorheen door de Afdeling Geschillen zelf in de zaak werd voorzien door
middel van actief gebruik van ambtsberichten. 273 Voor het overige werd slechts
in een beperkt aantal gevallen gebruikgemaakt van de ruimte die de
wetsgeschiedenis bood voor gebruikmaking van het artikel. 274
De belangrijkste reden die wordt genoemd om niét zelf in de zaak te
voorzien, is de beschikbaarheid van discretionaire ruimte voor het bestuur bij de
nader te nemen beslissing. 275 In de literatuur uit de eerste jaren na de
inwerkingtreding van de Awb spreekt nog een zeker begrip voor die stand van
zaken: de rechter wil wel zelf in de zaak voorzien, maar dient nu eenmaal de,
ook in de memorie van toelichting bij de Awb benadrukte grenzen, te
respecteren. 276 Weliswaar dient de rechter een geschil zo veel mogelijk definitief
te beslechten, maar de mogelijkheden daartoe zijn beperkt. De enige oplossing
voor dit dilemma is gelegen is de toepassing van (de een of andere vorm van) de
bestuurlijke lus, waardoor het bestuur zelf, voordat de rechter uitspraak doet, de
nog beschikbare beslissingsruimte invult. Aanvankelijk wordt deze constructie
door de rechter echter verworpen. 277
Een andere belangrijke reden om niet zelf in de zaak te voorzien is dat de
rechter hiertoe niet beschikt over voldoende feiten. Over de mate waarin de
rechter aanvullend feitenonderzoek mocht doen met het oog op het zelf in de
zaak voorzien, bestond al vóór de invoering van de Awb discussie. Tegen
feitenonderzoek door de rechter in het kader van het zelf voorzien bestonden
bezwaren op pragmatische en dogmatische gronden. In het algemeen werd
vernietiging of terugverwijzing op zijn plaats geacht wanneer voor het nemen
van het vervangende besluit nog aanvullende complexe of specialistische kennis
vereist was. Afgezien van de besluiten waarvoor van ambtsberichten
gebruikgemaakt kon worden, werd dergelijke feitenonderzoek door de rechter
praktisch onuitvoerbaar geacht. 278 Een principieel bezwaar wordt opgeworpen
door Schreuder-Vlasblom. Zij betoogt dat de rechter met aanvullend
feitenonderzoek ten behoeve van het zelf voorzien, buiten de door het bestreden
besluit bepaalde omvang van het geschil treedt, wanneer dit onderzoek
gerelateerd is aan een nader door het bestuur aangevoerde motivering. 279 De
273

Ten Berge e.a. 1996, p. 230-234, p. 239-240. Zie ook Allewijn 1998, p. 296-297.
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bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien wordt dan gewijzigd van een
bevoegdheid die beoogt de proceseconomie te dienen, in een op zichzelf staande
besluitvormingsprocedure. 280 Wullfraat-van Dijk pleit ook voor een
terughoudende opstelling van de rechter maar vindt dat deze feitenonderzoek ten
behoeve van het zelf voorzien zou moeten kunnen doen wanneer het geschil
tussen partijen juist over de feiten gaat. 281 Allewijn merkt in 1998 op dat deze
terughoudende benadering ten opzichte van het feitenonderzoek stamt uit de tijd
dat ‘de enkele vernietiging van het bestuursbesluit nog hoofdregel was. Met het
toenemende primaat van het finaliteitsbeginsel en de gelijkwaardigheid van de
verschillende opties bij vernietiging kunnen op dit vlak nog ontwikkelingen
worden verwacht.’ 282 Een jaar later, in 1999, pleit Neerhof inderdaad al voor
actiever gebruik van de onderzoeksbevoegdheden door de rechter om zo vaker
een geschil definitief te kunnen beëindigen. 283
Overige redenen om geen gebruik te maken van de bevoegdheid om zelf in
de zaak te voorzien zijn de belangen van derden, en de noodzaak tot nadere
berekeningen. 284 Ten slotte wordt een aantal malen gewezen op het feit dat meer
of minder zelf in de zaak voorzien ook een kwestie is van rechterlijke attitude. 285
Wat daaronder wordt verstaan is nogal divers, maar uiteindelijk gaat het om de
constatering dat de bestuursrechter zelf niet genoeg gericht is op finale
geschilbeslechting, om wat voor reden dan ook.

7.5.3 Zelf voorzien in het licht van finale geschilbeslechting
Naar aanleiding van de negatieve ervaringen met de Wet Arob werd finale
geschilbeslechting genoemd als een van de doelstellingen van het nieuwe
uniforme bestuursprocesrecht. Aanvankelijk stond deze doelstelling echter in de
schaduw van de prominenter aangekondigde koerswijziging naar een
bestuursprocesrecht waarin niet de handhaving van het objectieve recht, maar de
rechtsbescherming voorop stond. In de eerste jaren na de inwerkingtreding van
de Awb gaat de meeste aandacht dan ook uit naar het (enige) wetsartikel dat
gekoppeld is aan die koerswijziging, artikel 8:69 Awb, en diverse daarmee
samenhangende vraagstukken over de omvang van het geschil. 286 Pas enkele
jaren daarna komt een stroom van publicaties over finale geschilbeslechting op
gang. Wanneer in steeds meer publicaties wordt gewezen op het belang van
finale geschilbeslechting vindt er op een gegeven moment meer in het algemeen
een kanteling in het perspectief op de taak van de rechter plaats; finale

280

Schreuder-Vlasblom 1991, p. 73.
Wulffraat-van Dijk 1995, p. 108 en p. 110.
282
Allewijn 1998, p. 295.
283
Neerhof 1999, p. 86; zie ook Van Ettekoven 2001, p. 82-83.
284
Zie o.a. Ten Berge e.a. 1996, p. 233.
285
Ten Berge e.a. 1996, p. 243; Neerhof 1999, p. 86; Van Ettekoven 2001, p. 80 en p. 92-93.
286
Zie hierover par. 7.3.2.
281

341

Hoofdstuk 7 De Awb toegepast

geschilbeslechting wordt de norm. 287 Dit hangt samen met de toegenomen
erkenning van het belang van de snelheid van een procedure. 288 Door deze
ontwikkelingen komt het zelf voorzien in een nieuw daglicht te staan. Niet meer
het staatsrechtelijke kader maar de taakopvatting van de rechter wordt het
voornaamste beoordelingskader ten aanzien van het wel of niet zelf in de zaak
voorzien.
‘Wordt als taak gezien het toetsen van bestuursbesluiten op basis van
vooral procedurele normen van de Awb, dan ligt een ruimer gebruik van
het zelf voorzien door de rechter niet voor de hand. Ziet de rechter
echter primair geschilbeslechting als zijn taak, dan kan – na de
vaststelling dat het bestuur van zijn beslisprimaat geen rechtmatig
gebruik heeft gemaakt – makkelijker worden aanvaard dat de
bevoegdheid om de rechtsbetrekking bindend vast te stellen wordt
overgeheveld van bestuur naar de rechter, zelfs in het geval dat de
rechter daarmee het terrein van de keuzevrijheid van het bestuur zou
betreden.’ 289
Deze omslag in het denken over de taakopvatting van de rechter wordt in snel
tempo gemeengoed, ook bij de hoogste rechters. Vanaf 2006 wordt in de
jaarverslagen van de Raad van State in toenemende mate aandacht besteed aan
definitieve geschilbeslechting. 290 Waar in 2006 nog wordt verwezen naar de
‘staatsrechtelijke grenzen van haar rechterlijke functie binnen de (…)
constitutionele verhouding tussen de staatsmachten’, 291 wordt in het jaarverslag
van 2007 verwezen naar de doelmatige en doeltreffende afdoening van een
geschil, o.a. met verwijzing naar de derde evaluatie van de Awb, en het
probleem van de overschrijding van de redelijke termijn. 292 Wat betreft de
toepassing van artikel 8:72 lid 4 Awb wordt in het verslag opgemerkt dat
uitspraken van de Afdeling uit 2007 laten zien dat de benadering dat zelf
voorzien alleen kan als er rechtens maar één beslissing mogelijk is, rekbaar is.
‘Zelfs wanneer het bestuursorgaan nog enige beoordelings- of
beleidsvrijheid toekomt, hoeft van finale afdoening door de rechter niet
in alle gevallen te worden afgezien. Daarvoor kan bijvoorbeeld plaats
zijn, wanneer het bestuursorgaan de te verrichten beoordeling en
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belangenafweging reeds of hangende de procedure alsnog heeft
uitgevoerd, de andere partij(en) voldoende gelegenheid is geboden zich
daarover uit te laten en de uitkomst de rechterlijke toets kan doorstaan.
Aan een en ander kan reeds tijdens het vooronderzoek aandacht worden
besteed.’ 293
Met deze opmerking wordt afscheid genomen van het in de memorie van
toelichting bij de Awb ingenomen standpunt. 294

7.5.4 Kwantitatief onderzoek naar het zelf voorzien
Aanvankelijk werd het gebruik van de bevoegdheid om zelf in de zaak te
voorzien onderzocht met behulp van de gepubliceerde jurisprudentie. 295 Voorop
in het onderzoek stond de reden waarom de rechter wel of niet zelf een
vervangend besluit nam, in het licht van de te respecteren staatsrechtelijke
grenzen. Wanneer de nadruk in de taakopvatting van de rechter verschuift naar
finale geschilbeslechting, wordt het tevens belangrijk om te weten hoe frequent
de rechter zelf in de zaak voorziet op het geheel van alle uitspraken die hij doet.
Op die manier komt ook beter in beeld waarom de rechter niet zelf voorziet,
terwijl dat in principe wel mogelijk was geweest. 296 Vanaf 2004 worden
verschillende kwantitatieve onderzoeken naar de effectiviteit van de
rechtsbescherming uitgevoerd. 297 Uit onderzoek van Marseille en Van der Heide
naar uitspraken uit 2005 en eerder komt naar voren dat de bestuursrechter de
mogelijkheden voor het definitief beslechten van geschillen ‘ondanks alle mooie
woorden die het afgelopen decennium zijn gesproken over het zelf in de zaak
voorzien’, sterk onderbenut laat. 298 Uit onderzoek van Willemsen e.a. kwam
naar voren dat bij de Rechtbank Utrecht geschillen vaker definitief werden
beslecht nadat het beleid van de rechtbank daarop uitdrukkelijker was gericht. 299
In 2007 is uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan in het
kader van de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht. 300 Uit dit
onderzoek kwam naar voren dat in een substantieel aantal zaken waarin de
rechter het bestreden besluit vernietigt het geschil uiteindelijk niet definitief
werd beslecht. 301 Als redenen voor het terughoudende gebruik van de rechter
van de bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien, worden o.a. genoemd het
verschil in toetsingsmoment (ex nunc voor het bestuur en ex tunc voor de
rechter), het mandaat van de vertegenwoordigers van het bestuursorgaan dat
293
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vaak onvoldoende is om ter zitting tot een oplossing in het geschil te kunnen
komen, en het zittingsgerichte werken waardoor de aandacht voor het
vooronderzoek is verzwakt. 302
In het verlengde van de diagnoses worden diverse oplossingen aangedragen. Een aanbeveling is de introductie van de bestuurlijke lus. 303 Ook wordt een
aantal aanbevelingen aan de rechter gedaan die ertoe strekken dat de rechter zich
actiever inzet voor de definitieve beslechting van het geschil. Zo dient de rechter
zo veel mogelijk door te dringen tot de kern van het geschil, de mogelijkheden
van het vooronderzoek vaker te gebruiken om tot een definitieve
geschilbeslechting te komen en de mogelijkheden van een comparitie van
partijen beter te benutten. 304 Gebreken die niet relevant zijn voor de inhoud van
het besluit, dienen zo veel mogelijk te worden gepasseerd. 305
Een drietal andere aanbevelingen is erop gericht om rechters meer
verantwoording te laten afleggen en procespartijen meer duidelijkheid en
procesrechten te geven. Zo wordt aanbevolen dat de Awb bepaalt dat de rechter,
indien hij volstaat met vernietiging van het bestreden besluit zonder zelf in de
zaak te voorzien of de rechtsgevolgen in stand te laten, daarvoor de redenen in
zijn uitspraak vermeldt. 306 Ook dient in de Awb te worden bepaald dat de
bestuursrechter bevoegd is om tussenuitspraken te doen over de verdeling van
de bewijslast tussen partijen. Deze tussenuitspraken zouden ruim vóór de zitting
moeten worden gedaan. 307 Ten slotte wordt aanbevolen om in de Awb op te
nemen dat partijen de rechter kunnen verzoeken om gebruik te maken van zijn
onderzoeksbevoegdheden tijdens het vooronderzoek. Daarbij dient bepaald te
worden dat de rechter de verzoeker tijdig laat weten of hij aan het verzoek
gevolg zal geven. 308
De Commissie-Ilsink neemt de aanbeveling aan de wetgever tot het
invoeren van de bestuurlijke lus over. Ook wordt de aanbeveling overgenomen
dat onderzocht wordt in hoeverre de maatregelen ter verbetering van de
definitieve geschilbeslechting leiden tot langere doorlooptijden. Aanbevelingen
om bepalingen in de Awb op te nemen die erop gericht zijn om rechters meer
verantwoording te laten afleggen en procespartijen meer duidelijkheid en
procesrechten te geven, worden niet overgenomen. 309
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7.5.5 Omslag in de jurisprudentie ten aanzien van het zelf in de zaak
voorzien
Vanaf 2008 wordt in de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak het
criterium dat de bestuursrechter alleen zelf in de zaak mag voorzien als er
rechtens slechts één besluit rest, langzaam versoepeld. In de literatuur was
hierop al eerder aangedrongen. 310 Deze ontwikkeling vindt plaats parallel aan
het verschijnen van uitspraken waarin definitieve geschilbeslechting wordt
geformuleerd als een verplichting voor de rechter. Van de belangrijkste
uitspraken volgt hieronder een kort overzicht. 311
De Afdeling oordeelt op 20 februari 2008 in een zaak over planschade dat
de gemeente na drie eerdere pogingen niet gemotiveerd had kunnen beslissen
binnen redelijke termijn. Die omstandigheden en omdat verder geen belangen
van derden in het geding waren, waren voor de Afdeling reden om zelf in de
zaak te voorzien. 312 Op 11 februari 2009 stelt de Afdeling in een geschil over
een kapvergunning heel in het algemeen dat voor het zelf in de zaak voorzien
niet vereist is dat nog slechts één beslissing mogelijk is. 313 Op 12 augustus 2009
stelt de Afdeling dat in het geval dat een besluit wordt vernietigd, de rechtbank
de mogelijkheden van finale beslechting van het geschil dient te onderzoeken. 314
De niet aflatende druk vanuit de literatuur én de behoefte vanuit het bestuur en
de rechterlijke macht om geschillen effectiever en definitiever te beslechten,
zorgen er uiteindelijk voor dat officieel, in de rechtspraak van de hoogste
bestuursrechters, de dogmatische barrière voor de rechter om zelf in de zaak te
voorzien, wordt versoepeld. 315
Op 3 november 2010 doet de CRvB twee tussenuitspraken waarin hij de
verplichting tot definitieve geschilbeslechting en het recept daarvoor
formuleert: 316
‘Daarbij stelt de Raad voorop, dat de bestuursrechter bij een (te
verwachten) vernietiging van een besluit op kenbare wijze de
mogelijkheden tot definitieve beslechting van het geschil behoort te
onderzoeken. Dit houdt in, dat de bestuursrechter eerst dient na te gaan
of de rechtsgevolgen van een te vernietigen besluit in stand kunnen
worden gelaten dan wel of hij zelf in de zaak kan voorzien. Ligt een van
deze mogelijkheden redelijkerwijs niet binnen bereik, dan dient de
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bestuursrechter na te gaan of een – formele dan wel informele –
bestuurlijke lus een reële mogelijkheid is.’ 317
Met deze uitspraak vertaalt de Raad het streven naar finale geschilbeslechting in
een jurisprudentiële norm, die met de invoering van de Wab in 2013 ook is terug
te vinden in artikel 8:72 Awb.

7.5.6

Wettelijke maatregelen
geschilbeslechting

ter

bevordering

van

finale

7.5.6.1 Inleiding
Ruim voordat de omslag in de jurisprudentie van de hoogste bestuursrechters
zich voordeed, was een aantal wetsvoorstellen in omloop gebracht waarin
aanpassingen aan de Algemene wet bestuursrecht werden voorgesteld met het
oog op het effectiever en efficiënter maken van het bestuursprocesrecht. In het
Wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht zijn verschillende aanpassingen
van de Awb opgenomen met het oog op het bevorderen van effectieve en
definitieve geschilbeslechting. 318 Onder andere is hierbij artikel 8:41a Awb
ingevoerd, waarin is vastgelegd dat de rechter een geschil zo veel mogelijk
definitief dient te beslechten. Verwacht werd dat er met het artikel een stimulans
zou uitgaan naar de bestuursrechter om zo veel mogelijk tot definitieve
geschilbeslechting te komen. Met de invoering van het artikel is ook de al
gevormde jurisprudentie ten aanzien van de verplichting van de rechter om
geschillen finaal te beslechten, wettelijk vastgelegd. Tevens is artikel 8:72 Awb
gewijzigd om de plicht tot definitieve geschilbeslechting ook daarin tot
uitdrukking te laten komen: het vierde lid stelt dat de bestuursrechter pas het
bestuur kan opdragen om een nieuw besluit te nemen wanneer het in stand laten
van de rechtsgevolgen of het zelf in de zaak voorzien niet mogelijk is. 319 Al
eerder was artikel 8:72a ingevoerd, dat de rechter verplichtte om zelf in de zaak
te voorzien na de vernietiging van een beschikking tot het opleggen van een
bestuurlijke boete. 320 De bestuurlijke lus, de meest genoemde oplossing ten
behoeve van het zelf voorzien, was aanvankelijk onderdeel van de Wet
aanpassing bestuursprocesrecht, maar op initiatief van enkele Kamerleden is
deze nieuwe mogelijkheid om gebreken in besluiten te doen herstellen
vervroegd ingevoerd. De bestuurlijke lus wordt hier apart besproken. De lus
werd gezien als het instrument dat de rechter in staat zou stellen om geschillen
vaker definitief te beslechten, maar zou anderzijds ook kunnen zorgen voor
vertragingen in de procedure.
317
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7.5.6.2 De bestuurlijke lus
Het belangrijkste struikelblok bij het gebruik door de rechter van de
bevoegdheid om na vernietiging van een besluit zelf zijn eigen uitspraak
daarvoor in de plaats te stellen, is het gegeven dat het betreffende
bestuursorgaan nog beschikt over beslissingsruimte. De oplossing voor dit
probleem wordt steeds gevonden in de constructie waarbij het bestuursorgaan
nog tijdens de procedure in de gelegenheid wordt gesteld om gebreken in het
besluit te herstellen, waarna de rechter, met inachtneming van de inbreng van
het bestuur, een definitieve uitspraak doet. Door deze constructie hoeft de
rechter na vernietiging van het bestreden besluit, voor de afdoening van het
geschil, niet terug te verwijzen naar het bestuursorgaan.
Het principe van de bestuurlijke lus is geïntroduceerd door Punt en daarna
door Schueler als ‘prospectieve procedure’. 321 Al snel na de invoering van de
Awb wordt gepleit voor toepassing ervan. 322 De term ‘bestuurlijke lus’ is voor
het eerst genoemd in het rapport van de werkgroep-Van Kemenade en is
sindsdien in veel publicaties naar voren geschoven als instrument om de cyclus
van ‘beroep-vernietigen-opnieuw voorzien’ te doorbreken. 323 In de literatuur
stond men positief tegenover de bestuurlijke lus voor zover dit instrument de
rechter in staat stelt zelf in de zaak te voorzien en daarmee het geschil definitief
te beslechten. 324 Er werd echter ook opgemerkt dat de lus zou kunnen leiden tot
verlenging van de procedures en dat eerst zou moeten worden geprobeerd om de
al bestaande voorzieningen in de Awb efficiënter in te zetten ten behoeve van
definitieve geschilbeslechting. 325
De bestuurlijke lus was opgenomen in de eerste versies van het
Wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht. 326 Enkele Tweede Kamerleden
dienden echter een apart wetvoorstel bestuurlijke lus in, om de invoering van dit
instrument te bespoedigen en zo het instrumentarium voor de rechter om
geschillen finaal te beslechten snel uit te breiden. 327 Het voorstel behelst ten
eerste de toevoeging van artikel 8:51a in de titel betreffende het vooronderzoek
in de Awb, waarin de rechter de bevoegdheid krijgt om het bestuur in de
gelegenheid te stellen een gebrek in een besluit te herstellen. Ten tweede werd
een nieuwe Afdeling 8.2.7 Awb in het leven geroepen waarin de rechter bij
toepassing van artikel 8:51a de bevoegdheid krijgt een tussenuitspraak te doen.
In de memorie van toelichting wordt gesteld dat met het primair stellen van de
rechtsbeschermingsfunctie ook de effectiviteit van de bestuursrecht op de
voorgrond is komen te staan. In de praktijk blijkt echter dat de rechter
onvoldoende mogelijkheden heeft om geschillen op het terrein van het
321
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omgevingsrecht en de infrastructuur effectief te beslechten. 328 Van de bestaande
instrumenten in de Awb om een geschil definitief te beslechten wordt te weinig
gebruikgemaakt. 329 Een in de wet geregelde mogelijkheid voor een
tussenuitspraak om gebreken in een besluit te herstellen biedt een aantal
voordelen. In de eerste plaats biedt een tussenuitspraak meer duidelijkheid over
de (juridische) status van overwegingen waarin de bestuursrechter het
bestuursorgaan aanspoort om een nieuw besluit te nemen. Deze helderheid
ontbreekt bij de bestaande bevoegdheid om te schorsen en te heropenen en bij de
informele lus via de griffiersbrief. 330 Ten tweede biedt een tussenuitspraak meer
mogelijkheden om een bestuursorgaan te binden aan termijnen en ten derde
wordt de invoering van de bestuurlijke lus gezien als een stimulans voor de
rechter om geschillen daadwerkelijk definitief te beslechten. 331 De Wet
bestuurlijke lus is in werking getreden op 1 januari 2010. 332
De jurisprudentie waarin de lus werd toegepast riep aanvankelijk veel
vragen op. 333 Uit later onderzoek bleek dat door de toepassing van de lus
geschillen vaker definitief beslecht kunnen worden, maar dat dit ook tot
behoorlijke vertraging in de procedure kan leiden. De bestuurlijke lus moet
daarom gericht worden ingezet; het is geen panacee voor het snel beslechten van
alle geschillen, maar een van de instrumenten die de rechter kan inzetten. 334 Een
blijvend punt van kritiek is dat op grond van artikel 8:51a Awb alleen het
bestuursorgaan in de gelegenheid wordt gesteld om fouten in het besluit te
repareren, maar dat burgers niet de gelegenheid krijgen om fouten in hun
procesvoering te herstellen. 335 Van Male stelt dat dit een restant is van het
recours objectif in het bestuursprocesrecht, aangezien het alleen vanuit dat
perspectief te rechtvaardigen is dat het bestuur deze herstelmogelijkheid krijgt.
Als het de taak van de rechter is om geschillen te beslechten, ligt het voor de
hand dat ook de appellant de mogelijkheid krijgt om zijn beroep aan te vullen. 336
Dit is de reden dat ook wel de voorkeur wordt gegeven aan toepassing van de
informele lus. 337 Er bestaat wel jurisprudentie waaruit blijkt dat de rechter bij
toepassing van de bestuurlijke lus ook aan de burger de gelegenheid geeft om
fouten te herstellen. 338
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7.5.7 Stand van zaken definitieve geschilbeslechting en zelf in de zaak
voorzien
Inmiddels is, anno 2015, de gerichtheid van de bestuursrechter op finale
geschilbeslechting vanzelfsprekend geworden. 339 Marseille en Sietses hebben in
2013 een onderzoek verricht naar de mate waarin de Afdeling en de Centrale
Raad van Beroep geschillen vaker definitief beslechten dan in 2007. 340 Dit is in
belangrijke mate het geval. Uit dit onderzoek bleek dat er bij de Afdeling sprake
was van een stijging van 32% naar 63% finale geschilbeslechting bij
vernietiging en bij de Raad een stijging van 43% naar 76%. Met name bij de
Raad was een stijging te zien van het zelf voorzien en het gebruik van de
bestuurlijke lus. Een belangrijk verschil tussen de twee colleges is dat de Raad
meestal wel motiveerde waarom de bestuurlijke lus niet werd toegepast en de
Afdeling geen enkele keer. 341
De keerzijde van dit succes is dat definitieve geschilbeslechting ook tijd
kan kosten. 342 Uit onderzoek van Marseille en Huisman bleek dat toepassing van
de bestuurlijke lus gemiddeld 25 weken in beslag nam. 343 Zij komen daarom tot
de conclusie dat voor het succes van de bestuurlijke lus niet bepalend is hoe
vaak deze wordt toegepast, maar het vermogen van de rechter om deze in de
juiste procedure op de juiste manier in te zetten. 344
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat rechters zelf in de zaak voorzien
wanneer het bestuur geen gebruikmaakt van de geboden herstelmogelijkheid in
het kader van de bestuurlijke lus. Dit is opvallend, omdat volgens het
stappenplan van de definitieve geschilbeslechting de toepassing van de
bestuurlijke lus pas aan de orde is wanneer de rechter er niet in slaagt om zelf in
de zaak te voorzien. 345 In de praktijk blijken rechters de bestuurlijke lus ook te
gebruiken als een laatste kans voor het bestuursorgaan om een besluit te
repareren. 346 Wordt geen gebruik gemaakt van deze kans dan voorziet de rechter
zelf. 347 Deze gang van zaken laat zien hoe de bevoegdheid om zelf in de zaak te
voorzien van karakter is veranderd onder invloed van het streven naar finale
geschilbeslechting. 348
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7.5.8 Samenvatting en bevindingen
De toepassing van de bevoegdheid van de rechter om zelf in de zaak te voorzien
wordt de eerste jaren na de invoering van de Awb nog gehinderd door de
wijdverbreide opvatting dat het niet de taak van de rechter maar van het
bestuursorgaan is om het uiteindelijke besluit te nemen. De rechter stelt zich
daarom lijdelijk op op het vlak van de finale geschilbeslechting. Nadat er van
alle kanten steeds meer kritiek komt op het onvermogen van het bestuursproces
om geschillen finaal en tijdig te beslissen en er ook vanuit de politiek steeds
meer druk komt om dit te veranderen, vindt een omslag plaats. In de wetenschap
wordt finale geschilbeslechting het belangrijkste aandachtspunt, vanuit de
politiek wordt de bestuurlijke lus versneld ingevoerd en aan de rechter wordt de
wettelijke verplichting opgelegd om het geschil zo veel mogelijk definitief te
beslissen. De hoogste bestuursrechters verruimen in hun jurisprudentie de
mogelijkheden om zelf in de zaak te voorzien. Uiteindelijk leiden al deze
inspanningen tot een significant hoger aantal uitspraken waarin het geschil finaal
wordt beslist. De activiteit van de rechter met betrekking tot de ambtshalve
aanvulling van de feiten of de bepaling van de omvang van het geschil is
afgenomen, maar hij zorgt wel actief dat een geschil finaal wordt beslist. 349

7.6 Nieuwe ontwikkelingen
7.6.1 Inleiding
De veranderingen in het bestuursprocesrecht dienen zich in rap tempo aan. 350 In
deze paragraaf zullen eerst een aantal ontwikkelingen worden aangestipt die niet
direct betrekking hebben op de aspecten van de inrichting van de procedure die
centraal staan in dit boek, maar die wel vermelding verdienen vanuit het
historische perspectief op het bestuursprocesrecht dat in de voorgaande
hoofdstukken is beschreven (par. 7.6.2). Uitgebreider zal worden ingegaan op de
Nieuwe zaaksbehandeling.
7.6.2 Een aantal ontwikkelingen in historisch perspectief
Met de ‘Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige
besluiten’ heeft de verzoekschriftprocedure haar intrede gedaan in de Awb, zij
het dan alleen voor het verzoek om schadevergoeding bij onrechtmatige
besluiten. 351 Hiermee is een figuur uit het burgerlijk procesrecht in het
bestuursproces geïntroduceerd. In de procedure staat niet een besluit maar de
vordering tot schadevergoeding centraal. 352 Al sinds de eerste discussies over de
invoering van bestuursrechtelijke rechtsbescherming is de vraag aan de orde
349
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geweest of voor bestuursrechtelijke geschillen geen gebruik gemaakt zou
moeten worden van het civiele procesrecht. Deze optie is meestal afgewezen
met verwijzing naar de gecompliceerdheid, de kostbaarheid en de lange duur
van de civielrechtelijke procedures. 353 Punt merkt op: ‘Wanneer de civiele
verzoekschriftprocedure alsmede de mogelijkheid van gratis admissie in de
vorige en in het begin van deze eeuw meer ontwikkeld waren geweest, zou het
m.i. bepaald niet ondenkbaar zijn geweest dat het beroep tegen administratieve
beschikkingen zou zijn geregeld als een verzoekschriftprocedure bij de
Rechtbanken.’ 354 Ook bij de invoering van de Awb kwam de harmonisatie
tussen het burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht aan de orde, maar
een wezenlijke toenadering tussen de twee procesrechten werd gezien als een
brug te ver. 355 In het licht van de in dit boek beschreven geschiedenis van het
bestuursprocesrecht zou de invoering van een verzoekschriftprocedure in het
bestuursprocesrecht de cirkel rond kunnen maken: bescherming tegen
beslissingen van de overheid kon aanvankelijk alleen worden verkregen via een
verzoek aan een (hoger) bestuursorgaan tot herziening ervan. Nadat het
bestuursprocesrecht zich in tweehonderd jaar (met een versnelling in de
afgelopen twintig jaar) heeft ontwikkeld tot een volwaardig procesrecht, wordt
in dat kader ook weer een eenvoudige (en dus snelle en goedkope) variant
geïntroduceerd. Voor de procedure zelf is echter zo veel mogelijk aangesloten
bij hoofdstuk 8 Awb om zo de uniformiteit van het procesrecht te handhaven. 356
Daardoor is het de vraag in hoeverre sprake is van de introductie van een
nieuwe, eenvoudigere procedure.
Het bestuursprocesrecht is in ieder geval eenvoudiger dan het civiele
procesrecht. Al heel lang klinkt de roep om vereenvoudiging van het burgerlijk
procesrecht en in de loop van de geschiedenis zijn daarvoor diverse voorstellen
gedaan. 357 In 2012 is in de Startnotitie van de zgn. Goede Vrijdaggroep het
voorstel gedaan voor een uniforme verzoekschriftprocedure voor zowel het
bestuursprocesrecht als het burgerlijke procesrecht. 358 Ongeveer tegelijkertijd is
vanuit de regering, in samenwerking met de Raad voor de rechtspraak, het
Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) gestart, dat inzet op de digitalisering
en vereenvoudiging van het procesrecht. 359 In het kader van dat programma is
door de regering het Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering van het
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procesrecht ingediend. 360 De voorstellen die hierin worden gedaan voor de
vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht, betekenen feitelijk dat het
burgerlijk procesrecht meer op het bestuursprocesrecht gaat lijken. Onder andere
wordt de regierol van de rechter versterkt en krijgt de mondelinge behandeling
een centrale plaats in de procedure. 361 Ook voor het burgerlijk procesrecht geldt
nu dat het snel, eenvoudig en goedkoop dient te zijn. 362
Van belang voor de snelheid van de procedure is de jurisprudentie ten
aanzien van de schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn. 363
Al bij de totstandkoming van de wet op de Raad van State in 1861 werd
benadrukt dat het bestuursprocesrecht ‘snel’ moest zijn, maar die kwalificatie
verdiende het vaak alleen wanneer een vergelijking werd gemaakt met het
burgerlijk procesrecht. Op grond van het vereiste van de redelijke termijn van
artikel 6 EVRM en het rechtszekerheidsbeginsel is in de rechtspraak overgegaan
tot vergoeding van de immateriële schade bij overschrijding van de redelijke
termijn. Sinds 2013 worden door de bestuursrechter, op basis van de eerste op
grond van artikel 8:12a genomen Conclusie, uniforme termijnen gehanteerd bij
de beoordeling of, bij niet-punitieve zaken, sprake is van overschrijding van de
redelijke termijn. 364 Het kenmerk van de bestuursrechtelijke procedure dat deze
‘snel’ dient te zijn is nu, ten behoeve van de rechtszekerheid van de
procederende burger, uit te drukken in concrete termijnen.

7.6.3 De actieve rechter nieuwe stijl: de Nieuwe zaaksbehandeling
7.6.3.1 De Nieuwe zaaksbehandeling
De afgelopen jaren is er sprake geweest van terugkerende kritiek op de
bestuursrechtspraak. Deze duurde te lang en was te ondoorzichtig, er was te
weinig aandacht voor finale geschilbeslechting, de rechter stelde zich te lijdelijk
op, met name als het ging om het inzetten van onderzoeksbevoegdheden en het
geven van bewijsopdrachten. 365 Een en ander kon worden verweten aan de
structuur van het bestuursproces, de rechtmatigheidstoetsing ex tunc van een
besluit, maar ook de manier van werken – de zittingsgerichte behandeling –
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werd als een oorzaak van de problemen gezien. 366 Deze zittingsgerichte
werkwijze zorgde weliswaar voor een snellere doorloop, maar omdat de rechter
het dossier pas kort voor de zitting onder ogen kreeg, werd geen vooronderzoek
verricht. Dit vormde een belemmering voor de finale beslechting van het
geschil. 367
Om aan de kritiek tegemoet te komen is in 2006 het Project Differentiatie
van werkstromen van het Sectorprogramma Bestuursrecht gestart. In 2010 heeft
dat geleid tot het eindrapport Project differentiatie van werkstromen
Bestuursrecht. Het doel van de projectgroep was aanvankelijk meer gericht op
de mogelijkheden die differentiatie in de behandeling van zaken zou kunnen
bieden. Ten behoeve van het onderzoek werden pilots verricht bij een viertal
rechtbanken, waarbij werd geëxperimenteerd met het gebruik van artikel 8:57
Awb (overslaan van de zitting), het sneller op zitting brengen en het hanteren
van een regiezitting. Uit het onderzoek bleek dat contact in een vroeg stadium
met de rechter en een actieve opstelling van de rechter een significant positief
effect te hebben op snelheid (meer intrekking, schikking), minder hoger beroep
en klanttevredenheid. 368 Uiteindelijk heeft dit geleid tot invoering van de
‘Nieuwe zaaksbehandeling’ bij de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken.
De Nieuwe zaaksbehandeling (Nzb) houdt in dat zaken snel, dat wil zeggen
vier à vijf maanden na het instellen van beroep, voor de rechter komen. De
insteek van de zitting is het geschil snel en definitief te beslechten. Daartoe
onderzoekt de rechter eerst wat het onderliggende conflict is en bekijkt hij in
hoeverre dit op niet-juridische wijze, bijvoorbeeld met behulp van mediation of
door middel van een schikking, kan worden opgelost. Pas in tweede instantie
komt de juridische behandeling van het geschil in zicht. Hierbij wordt
onderzocht in hoeverre het geschil definitief kan worden beslecht. Wanneer er in
het geschil onduidelijkheden omtrent de feiten rijzen, kan de rechter de
bewijsposities van partijen verduidelijken, bewijsopdrachten geven of een
deskundige inschakelen. Indien geconstateerd wordt dat er sprake is van
onrechtmatigheden die door het bestuursorgaan kunnen worden hersteld, kan de
rechter de optie van een tussenuitspraak overwegen door het toepassen van de
bestuurlijke lus. 369
In het algemeen is positief gereageerd op de Nieuwe zaaksbehandeling. Een
actieve opstelling van de rechter als ‘procesbegeleider’ wordt door alle
betrokken procespartijen gewaardeerd. 370 Verder blijkt de gerichtheid op de kern
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van het geschil in belangrijke mate bij te dragen aan de finale beslechting
ervan. 371
Er bestaat ook kritiek op de Nieuwe zaaksbehandeling. Bij lang niet alle
beroepen is sprake van een achterliggend belangenconflict dat op niet-juridische
wijze kan worden opgelost; de Nieuwe zaaksbehandeling voegt dan weinig
toe. 372 Een ander punt van kritiek is de onduidelijkheid over wat op grond van
de Nzb van partijen wordt verwacht. Er bestaan geen aparte wettelijke
voorschriften voor het toepassen van de Nieuwe zaaksbehandeling en ook in de
procesregeling voor de bestuursrechtelijke colleges is ten aanzien van deze
werkwijze niets geregeld. 373 Uit het eindrapport Project differentiatie van
werkstromen Bestuursrecht kwam naar voren dat rechters vinden dat de Awb in
het algemeen genoeg mogelijkheden biedt om de procedure op deze manier te
voeren. 374 Er is wel sprake van een globale opzet, maar de precieze invulling is
uiteindelijk afhankelijk van de inzet van de verschillende rechtbanken, en, zoals
benadrukt, van de inzet van de individuele rechter. 375 Bij partijen kan dit
onzekerheid geven over hoe de zitting moet worden voorbereid. Er blijkt daarom
grote behoefte te bestaan aan duidelijkheid over wat men op de zitting kan
verwachten, zowel over het verloop van de procedure, als over wat de rechter
inhoudelijk aan de orde wil stellen. 376 Rechters willen zich daarentegen niet te
veel vastleggen zodat zij ter zitting zo veel mogelijk een oplossing-op-maat
kunnen bieden. 377
Twee jaar na de invoering van de Nieuwe zaaksbehandeling is de
voorlopige conclusie dat deze nieuwe opzet van de zitting een mogelijk
hulpmiddel is bij het snel en definitief beslechten van een juridisch geschil, maar
dat het concrete succes ervan afhankelijk is van een groot aantal factoren. 378

7.6.3.2 De Nieuwe zaaksbehandeling in historisch perspectief
Met de Nieuwe zaaksbehandeling wordt een nieuwe invulling gegeven aan de
bestuursrechter als dominus litis, heer en meester van de procedure. 379 Ooit is de
actieve rechter ingevoerd in het bestuursprocesrecht ten behoeve van het
achterhalen van de materiële waarheid en de snelheid en de eenvoud van de
procedure. 380 Zijn niet-lijdelijkheid onderscheidde de bestuursrechter van de
371

Zie voor de relatie tussen het doordringen tot de kern van het geschil en definitieve
geschilbeslechting Schueler e.a. 2007. Zie ook Haan 2014, p. 188-189.
372
Verkruisen & Doornbos 2014, p. 69.
373
Procesregeling bestuursrechtelijke colleges 2014, Stcrt. 36139, 31 december 2013.
374
Eindrapport Project Differentiatie van werkstromen Bestuursrecht 2010, p. 5.
375
Govaers 2013, p. 312; Eindrapport Project Differentiatie van werkstromen Bestuursrecht
2010, p. 19-20 en Bijlage 5.
376
Govaers 2013, p. 311; Aalbers 2011; Jue 2013.
377
Marseille & Huisman 2014, par. 3; Aalbers 2011.
378
Dijkstra 2014, par. 6; Verkruisen & Doornbos 2014, p. 80-81; zie ook Marseille 2013.
379
Zie Dijkstra 2014 voor een beschrijving van de Nieuwe zaaksbehandeling in een breder
historisch en sociologisch perspectief.
380
Zie hoofdstuk 2 en 4.

354

7.6 Nieuwe ontwikkelingen

civiele rechter. In praktijk was de bestuursrechter niet altijd even actief; in het
kader van de opdracht om een besluit te toetsen aan het recht was dit ook niet
nodig.
In de memorie van toelichting bij de Awb bleef de actieve rechter een van
de uitgangspunten van het bestuursprocesrecht. 381 Na de invoering van de Awb
is de bestuursrechter echter steeds lijdelijker geworden in die zin dat hij de
omvang van zijn ambtshalve toetsing beperkte en steeds minder ambtshalve
feitenonderzoek deed. 382 In het kader van de subjectivering van het
bestuursprocesrecht lagen deze vormen van activiteit ook steeds minder voor de
hand. Op het terrein van de definitieve geschilbeslechting werd daarentegen juist
wel een actieve opstelling verwacht. 383 De ideologische barrière om dit te doen
werd langzaam geslecht waardoor het nog duidelijker was dat het tijd was voor
een herdefiniëring van de rol van de bestuursrechter als dominus litis, als heer en
meester van het proces. In het verleden werd deze taak van de rechter vooral
gekenmerkt door een grote vrijheid van de rechter om zelf vorm te geven aan het
proces, dit in tegenstelling tot de positie van de civiele rechter, die afhankelijk
was van de proceshandelingen van partijen. Verder was de invulling die de
rechter gaf aan zijn sturing bij het verloop van de procedure afhankelijk van de
aard van het materiële bestuursrecht. 384 Vanuit de rechterlijke macht werd voor
de verbetering van de inrichting van de procedure aanvankelijk dan ook gekeken
naar de mogelijkheid om te differentiëren naar soort besluit. Uiteindelijk bood
de nieuwe doelstelling van het bestuursprocesrecht, definitieve geschilbeslechting, het aanknopingspunt voor een vernieuwde invulling van de rol van
de actieve rechter. 385
Ondanks de nieuwe opzet is een opvallende parallel met het verleden de
grote vrijheid die de bestuursrechter nu ook weer heeft. Deze vrijheid werd
vroeger voor een belangrijk deel gelegitimeerd door de toezichtsfunctie van de
bestuursrechter; de zekerheid voor partijen was erin gelegen dat er uiteindelijk
een besluit werd genomen dat in overeenstemming was met het objectieve recht.
Nu is die legitimatie gelegen in de snelheid waarmee onder meer via de Nieuwe
zaaksbehandeling een geschil definitief wordt beëindigd. Vanuit het perspectief
van de ontwikkeling van het bestuursprocesrecht naar een partijenproces is deze
vrijheid echter niet vanzelfsprekend, omdat zij kan leiden tot (processuele)
rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid. 386 Opvallend is dat de rechter deze
vrijheid ook wil gebruiken voor het bieden van een vorm van ongelijkheids-
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compensatie, een aspect van de procedure dat voor de wetgever de afgelopen
decennia niet aan de orde is geweest. 387

7.7 Samenvatting en conclusie
Na de invoering van de Awb was het afwachten hoe het uniforme
bestuursprocesrecht zou functioneren in de praktijk. Na twintig jaar Awb staat
van het ‘klassieke’ bestuursprocesrecht het geraamte nog overeind, de
rechtmatigheidstoetsing van het besluit ex tunc en de vernietiging ervan bij
gebleken onrechtmatigheid. Voor de rest is er veel veranderd. De Awb was in
zekere zin een compilatie van het goede van alle bestaande procesrechten en het
lag voor de hand dat de praktijk verdere richting zou geven aan de ontwikkeling
ervan. Deze ontwikkeling heeft voor een groot deel plaatsgevonden in de
context van het omgevingsrecht. Eerst gebeurde dit in het kader van
economische voorspoed en de behoefte om sneller te kunnen bouwen, daarna
bestond diezelfde behoefte in het kader van een economische crisis. Ook door de
toename van het zaaksaanbod, het oplopen van de kosten voor afdoening en de
noodzaak, op grond van de jurisprudentie van het EHRM, om zaken af te doen
binnen een redelijke termijn, waren snelheid en effectiviteit voor de wetgever
een belangrijke maatstaf bij de ontwikkeling van het bestuursprocesrecht. Onder
andere in het licht daarvan is geschilbeslechting naar voren gekomen als de
primaire functie van het bestuursprocesrecht. Er bestaat grote consensus over het
belang van snelheid van procedures en finale geschilbeslechting. Finale
geschilbeslechting is de nieuwe activiteit van de rechter.
In het kader van deze ontwikkelingen lag het niet voor de hand dat ernaar
gestreefd werd dat het procederen eenvoudig en goedkoop was voor de burger,
integendeel. Het voornemen van de regering om kostendekkend griffierecht te
heffen is na veel ophef van tafel, en er wordt gezocht naar manieren van
geschilbeslechting buiten de rechterlijke organisatie.
Sinds de invoering van de Awb heeft het bestuursprocesrecht zich steeds
meer ontwikkeld tot een partijengeding. Ongelijkheidscompensatie is geen taak
meer van de rechter. Er wordt nog wel op gewezen in de literatuur, maar het
concept is veranderd van aard. De compensatie is gelegen in voorlichting door
de rechter aan partijen. De wetgever is niet erg geneigd om de rechter hierin
verplichtingen op te leggen, mogelijk vanwege de aanzuigende werking die dit
zou kunnen hebben. In overeenstemming met de nieuwe richting van het
bestuursprocesrecht bepalen de appellerende partijen de omvang van het geschil.
De marges voor de rechter om via uitbreiding van de omvang van het geschil
ongelijkheidscompensatie te bieden zijn klein. De rechter is op dit vlak niet
meer actief. Dat geldt evenzeer voor de feitenvaststelling. Het idee dat de rechter
zich moet richten op het actief zoeken naar de materiële waarheid is losgelaten.
Als gevolg van de keuze voor individuele rechtsbescherming als functie, en van
387

Verkruisen & Doornbos 2014, p. 76 en p. 81. Zie ook Haan 2014, p. 187; Eindrapport Project
Differentiatie van werkstromen Bestuursrecht 2010, Bijlage 5.
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de nadruk op efficiëntie rust voor het verschaffen van de voor de beoordeling
benodigde feiten meer verantwoordelijkheid bij partijen. Dit gaat gepaard met
de behoefte van partijen aan meer duidelijkheid omtrent hun verplichtingen en
omtrent wat de taak van de rechter nu nog is op het terrein van de
feitenvaststelling. De introductie van wettelijk geregeld bewijsrecht blijft
omstreden, mogelijk omdat hierdoor het bestuursrecht ingewikkelder zal
worden. De hoop is dat meer duidelijkheid over de verplichtingen en
bevoegdheden van de rechter en van partijen zal worden verkregen uit de
jurisprudentie, bijvoorbeeld uit de tussenuitspraken bij het gebruik van de
bestuurlijke lus.
De invoering van het relativiteitsvereiste kan enerzijds worden gezien als
een logisch vervolg op de ontwikkeling van het bestuursprocesrecht zoals die is
ingezet met de invoering van de Awb in 1994. 388 Anderzijds kan de invoering
ook worden gezien als een breuk met het verleden, waardoor het
bestuursprocesrecht definitief gesubjectiveerd is. De regering brengt de
invoering graag vanuit het eerste perspectief, wat politiek gezien natuurlijk het
meest voor de hand ligt. 389 Minister van Justitie Hirsch Ballin wijst in het debat
bijvoorbeeld op artikel 8:69 lid 1 Awb, op grond waarvan de rechter al vanaf
1994 soms verplicht is om onrechtmatige besluiten in stand te laten. Daarmee
gaat hij echter voorbij aan het feit dat het bij de invoering van artikel 8:69 lid 1
niet zonder meer duidelijk was dat met dit een artikel een nieuwe weg in het
bestuursprocesrecht zou worden ingeslagen. Het artikel kon evengoed worden
gezien als een codificatie van een dan bestaande situatie. 390 Dat was niet het
geval bij de invoering van het relativiteitsvereiste. Met het opnemen van dit
vereiste in de Awb is bewust gekozen voor een verdergaande subjectivering van
het bestuursprocesrecht.
Het bestuursprocesrecht is door de veranderingen en de verplichtingen die
daardoor op de procederende burger zijn komen te liggen, niet meer eenvoudig.
Dit blijkt niet altijd een probleem te zijn omdat rechters in hun functie van
dominus litis nog steeds de helpende hand bieden, al dan niet in de context van
de Nieuwe zaaksbehandeling. Eerder blijkt in een aantal sectoren van het
bestuursrecht behoefte te zijn aan een ‘volwassener’ bestuursprocesrecht, met
procesregels die de procederende burger meer invloed geven op de procedure en
zekerheid omtrent het verloop ervan. Dergelijke procedures zullen niet meer
goedkoop zijn wanneer procesvertegenwoordiging noodzakelijk is.
Geconcludeerd moet worden dat het bestuursprocesrecht sinds de invoering
van de Awb sterk is veranderd. Vaak wordt voor de oorzaak van deze
veranderingen verwezen naar de keuze die bij de invoering van de Awb gemaakt
is voor rechtsbescherming als primaire functie van het bestuursprocesrecht. Dit
suggereert dat er een bewuste keuze is gemaakt voor een andere, meer op het
burgerlijke procesrecht gerichte inrichting van het bestuursprocesrecht. Deze
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keuze is gedeeltelijk op te maken uit literatuur en jurisprudentie, maar uit het
totale plaatje van de ontwikkeling van de afgelopen twintig jaar komt ook naar
voren dat de keuzes voor subjectivering van het bestuursprocesrecht zijn
gemaakt op punten waar deze keuzes samenvielen met verhoogde efficiëntie en
effectiviteit. Dit is in overeenstemming met de pragmatische inslag die de
geschiedenis van het bestuursprocesrecht kenmerkt: de richting van de
ontwikkeling van het bestuursprocesrecht wordt vaak bepaald door beslissingen
die snelle beslechting van geschillen mogelijk maken, en die voordelig voor
zowel de burger als de overheid uitpakken. Die geschiedenis laat echter ook zien
dat de consequentie is dat aan de burger niet veel processuele rechten in een
procedure tegen de overheid worden toegekend. Het is opvallend dat dit punt zo
weinig aan de orde wordt gesteld in de ontwikkeling naar een partijengeschil.
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8.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is de ontwikkeling van de inrichting van het
bestuursprocesrecht in chronologische volgorde beschreven. In de
probleemstelling is de vraag gesteld hoe deze inrichting zich in de loop van
tweehonderd jaar heeft ontwikkeld in het licht van de functie van het
procesrecht, de rol van de rechter en de proceseconomie. In dit laatste hoofdstuk
zal eerst in paragraaf 8.2 per onderdeel een kort overzicht worden gegeven, en
bezien worden in hoeverre er sprake is van verandering en in hoeverre van
continuïteit. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 8.3 afgerond met een aantal
slotopmerkingen.

8.2 Verandering en continuïteit
8.2.1 Feitenvaststelling: wel of geen materiële waarheid
De ‘materiële waarheid’ kan worden gezien als het kernbegrip aan de hand
waarvan verandering en continuïteit kunnen worden beschreven als het gaat om
de feitenvaststelling in het bestuursprocesrecht.
In de eerste helft van de negentiende eeuw, toen rechtsbescherming tegen
de overheid werd geboden door middel van administratief beroep, met name op
gedeputeerde staten, lag bij de feitenvaststelling nog geen nadruk op de
materiële waarheid als zodanig. Het bestuursorgaan waarbij beroep was
ingesteld, diende een oordeel te geven over het aan hem voorgelegde besluit via
een ‘administratieve procedure’. Het werd daartoe van de nodige informatie
voorzien door middel van adviezen die meestal werden verschaft door het
verwerende bestuursorgaan zelf. Er werd nauwelijks wederhoor toegepast ten
aanzien van de appellerende burger. De veronderstelling was dat de feiten die
het bestuursorgaan op verzoek van het hogere bestuursorgaan verschafte de
waarheid behelsden. Deze veronderstelling weerspiegelt de vanzelfsprekendheid
waarmee gezag destijds in het algemeen werd aanvaard.
Wanneer de discussie over een wettelijk geregeld administratief procesrecht
op gang komt, in het bijzonder in de parlementaire geschiedenis van de wet op
de Hoogheemraadschappen, komen ook de procedurele rechten van de
appellerende burgers bij de feitenvaststelling aan de orde. Het gaat om het recht
op hoor en wederhoor en om regels van bewijsrecht. Er bestaat verzet tegen het
toekennen van deze rechten aan de burger binnen een procedure van
administratief beroep, omdat daardoor de aard van de procedure verandert: het
gaat dan niet meer om een administratieve procedure, maar om een echt, quasi359
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judicieel proces, doordat de feitenvaststelling met zekere formaliteiten is
omgeven. Aangezien op dat moment de strijd over de administratieve
rechtsmacht nog onbeslist is, zijn degenen die voorstander zijn van een
onafhankelijke administratieve rechter bang dat met het toekennen van deze
procedurele rechten aan de burger, binnen het administratief beroep ook de
rechtsmacht aan de administratie zal toekomen.
Ten tijde van de totstandkoming van de eerste wet op de Raad van State in
1861, is duidelijk dat rechtsbescherming tegen overheidsbeslissingen zal worden
geboden door middel van administratief beroep, in laatste instantie op de Kroon,
na advies van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.
Uit de parlementaire geschiedenis van de wet op de Raad van State blijkt echter
dat de wetgever niet erg geneigd is om het recht op hoor en wederhoor en het
bewijsrecht wettelijk te regelen. Voor zover sprake is van een contradictoire
procedure, beoogt deze niet de rechtsbescherming van de burger te dienen, maar
de Afdeling zo goed mogelijk van informatie te voorzien, zodat deze haar
besluit op de feitelijke waarheid kan baseren. De Afdeling is daarom ook niet
gebonden aan regels van bewijsrecht; er is sprake van een vrijbewijsleer. De
noodzaak van overeenstemming van de feiten met de materiële waarheid, werd
gerechtvaardigd met een verwijzing naar het publieke belang dat was gemoeid
met de vaststelling van het juiste besluit. In de parlementaire geschiedenis van
de wet op de Raad van State ligt niet zozeer de nadruk op het vinden van de
materiële waarheid, maar eerder op de controle over de feitenvaststelling. Deze
controle moest, ten behoeve van het algemeen belang, in handen van het bestuur
blijven en mocht niet via procedurele regels aan de burger toekomen. Ze werd
vertaald in vrijheid ten aanzien van de feitenvaststelling voor het administratieve
beroepsorgaan. Het ging dus uiteindelijk niet letterlijk om de materiële
waarheid: de Afdeling was dan ook niet erg actief bij het ambtshalve vergaren
van informatie, maar leunde sterk op wat het bestuur aan informatie verschafte.
In de eerste voorstellen tot regeling van de bestuursrechtspraak vindt een
verschuiving plaats naar het belang van de ‘feitelijke’ waarheid en de taak van
de rechter om door middel van het vinden van deze waarheid het publieke
belang te borgen. Ook Buijs en de Commissie-Kappeyne van de Coppello, die in
het door hen voorgestelde procesrecht, veel meer dan Loeff, de bescherming van
subjectieve rechten centraal stellen, benadrukken dat hetgeen ‘waarheid’ is, niet
tussen partijen kan worden vastgesteld.
Met de invoering van de Beroepswet in 1902 bestaat er voor het eerst
beroep op een onafhankelijke rechter. Bij de totstandkoming van de Beroepswet
wordt uitgebreid gediscussieerd over aard en inhoud van het bestuursprocesrecht. Het feit dat het bij deze beroepsgang gaat om de toetsing van
sociaalzekerheidsrecht speelt een grote rol. In de parlementaire geschiedenis van
de Beroepswet wordt steeds expliciet verwezen naar het begrip ‘materiële
waarheid’. De rechter dient zijn uitspraken te baseren op de materiële waarheid
met het oog op het algemene belang dat ermee gemoeid is. Van zijn (beperkte)
bevoegdheid om ambtshalve onderzoek naar de feiten te doen moet hij
gebruikmaken om het gebrek aan vermogen hiertoe van de kant van de arbeider
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én van de uitvoeringsorganen van de sociale zekerheid te ondervangen. Zijn
actieve opstelling ten aanzien van de feiten wordt nu echter niet alleen
gerechtvaardigd door het publieke belang, maar ook door de ongelijke positie
van partijen. De actieve rechter dient deze te compenseren. Ook bij deze
procedure houdt de activiteit van de rechter een grote mate van vrijheid in. De
keerzijde daarvan is dat de procedurele rechten van de burger beperkt zijn. Het
recht op hoor en wederhoor is aanvankelijk niet voor alle aspecten van de
procedure geregeld, en daar komt pas langzaam verandering in. Ook is er geen
sprake van regels van materieel bewijsrecht. Dit leidt ertoe dat in de loop der tijd
ook kritiek ontstaat op de actieve rechter: zijn vrijheid bij het proces van
feitenvaststelling maakt dat de burger soms niet weet waar hij aan toe is, hetgeen
zorgt voor rechtsonzekerheid.
Ten tijde van de totstandkoming van de Wet Bab en de Wet Arob is het
idee dat de bestuursrechter actief de materiële waarheid zoekt, en dat er in het
verlengde daarvan sprake is van de vrijbewijsleer, dusdanig gemeengoed dat
hierover geen discussie wordt gevoerd. Dit hangt ook samen met het feit dat de
aandacht bij de totstandkoming van die wetten uitging naar het vraagstuk van de
onafhankelijke rechter en zijn bevoegdheden, en dat er minder belangstelling
was voor de inrichting van het procesrecht. De Arob-rechter, dat wil zeggen de
Afdeling rechtspraak van de Raad van State, was de eerste onafhankelijke
algemene bestuursrechter. Zijn bevoegdheden ten aanzien van de
feitenvaststelling zijn bijna identiek aan die van de Afdeling geschillen van
bestuur. Ook hij diende actief de materiële waarheid te achterhalen, maar in
praktijk blijkt hij overwegend lijdelijk te zijn geweest ten aanzien van de feiten,
dat wil zeggen, hij verrichtte weinig ambtshalve onderzoek. Deze lijdelijkheid
wordt meestal toegeschreven aan de hoge werkdruk bij de Afdeling rechtspraak.
Nog steeds is sprake van een vrijbewijsleer.
Intussen heeft zich in de procedure van het Kroonberoep, bij geschillen in
het omgevingsrecht en het milieurecht, de praktijk van de ambtsberichten
ontwikkeld. Gespecialiseerde ambtenaren op de departementen verschaffen
gedegen feitelijke en juridische informatie die door de Afdeling wordt gebruikt
om geschillen tot een goed einde te brengen. Deze praktijk wordt voortgezet
onder de Tijdelijke wet Kroongeschillen, waarbij de betreffende ambtenaren wel
een steeds onafhankelijker positie krijgen ten opzichte van het departement.
Hoewel er ook wel kritiek is op de gang van zaken wordt deze ondersteuning
toch gezien als een nuttig fenomeen, omdat de kwaliteit van de feitenvaststelling
op deze manier hoog is en de geschillen zo finaal worden beslecht. Hiermee
wordt de rechtsbescherming van de burger gediend. Dit laatste voordeel wordt
geaccentueerd, wanneer blijkt dat de Arob-rechter uiteindelijk weinig zelf in de
zaak voorziet en meestal na een vernietiging terugverwijst.
Vanwege de goede resultaten op het gebied van de finale geschilbeslechting
onder de TwK, lag het niet voor de hand dat het principe van de actieve rechter
die aan materiële waarheidsvinding doet, met de invoering van de Awb terzijde
zou worden geschoven. Het principe wordt wel aangepast aan de nieuwe
doelstelling van het bestuursprocesrecht; het wordt niet meer ingezet ten
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behoeve van de handhaving van het publieke belang op zich, maar het gaat om
de rechtsbescherming van de burger. Daartoe wordt de bestuursrechter uitgerust
met een groot aantal bevoegdheden in het kader van het vooronderzoek. De
Awb stelt geen regels ten aanzien van het gebruik van deze bevoegdheden; dit
wordt overgelaten aan de discretie van de rechter. Verder worden er geen regels
van materieel bewijsrecht opgenomen, de vrijbewijsleer wordt gehandhaafd.
Geconcludeerd kan worden dat er tot en met de invoering van de Awb
sprake is van een grote mate van continuïteit in het bestuursprocesrecht ten
aanzien van de feitenvaststelling door de rechter. Ondanks een aantal verschillen
voldoen de diverse regelingen van bestuursprocesrecht aan de kenmerken zoals
die in de memorie van toelichting bij de tweede tranche van de Awb aan het
‘klassieke bestuursprocesrecht’ worden toegeschreven. Er is sprake van een
actieve rechter die de taak heeft te zoeken naar de materiële waarheid en die
daartoe ambtshalve onderzoek kan doen naar de feiten. In verband met deze
veronderstelde actieve opstelling worden regels van bewijsrecht niet nodig
geacht.
Enige jaren na de invoering van de Awb tekenen zich in het bestuursprocesrecht
een aantal tendensen af die gevolgen hebben voor de feitenvaststelling door de
rechter.
Ten eerste krijgt het proces steeds meer kenmerken van een partijenproces.
In een partijenproces zijn de partijen zelf verantwoordelijk voor de feiten. Dit
roept de vraag op hoe deze verantwoordelijkheid binnen het bestuursproces
dient te worden verdeeld tussen de appellant en het bestuursorgaan, en wat
binnen een dergelijk proces de rol is van een actieve rechter die ambtshalve
onderzoek doet naar de materiële waarheid.
Een tweede tendens is dat in het kader van de vergroting van de efficiëntie
van het bestuursproces steeds meer belang wordt gehecht aan efficiënte
geschilbeslechting. In het kader daarvan zijn in de jurisprudentie grenzen gesteld
aan de mate waarin appellant feiten in het geding mag inbrengen die ook in een
eerder stadium naar voren gebracht hadden kunnen worden, ook wel de
bewijstrechter genoemd. Ook hiermee wordt het zoeken naar de materiële
waarheid gerelativeerd. Als gevolg van de nadruk op efficiëntie is er ook sprake
van een derde tendens, het feit dat er steeds minder geld beschikbaar is voor
ambtshalve onderzoek door de rechter.
Ten vierde is het bestuursprocesrecht steeds meer gericht op finale
geschilbeslechting. Voorheen was finale geschilbeslechting een argument dat
pleitte voor een rechter die zelf actief de feiten vaststelt en daartoe ambtshalve
onderzoek doet. Dit zou echter op gespannen voet staan met de gevolgen voor
de feitenvaststelling van de eerste drie tendensen.
Het dilemma waarvoor de rechter zich hier geplaatst zag, is uitgebreid aan
de orde gekomen in het rapport over de feitenvaststelling in beroep, verricht in
het kader van de derde evaluatie van de Awb. In een reactie op dit rapport
relativeert de Commissie-Ilsink de relevantie van de memorie van toelichting bij
de Awb voor de dan bestaande stand van zaken ten aanzien van de
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feitenvaststelling. Het wordt niet expliciet zo gezegd, maar geconcludeerd kan
worden dat het als gevolg van de bovengenoemde ontwikkelingen niet meer de
taak wordt geacht van de bestuursrechter om de materiële waarheid te
achterhalen. Het is niet zo dat hij niet meer over de bevoegdheid beschikt om dit
te doen maar als algemeen kenmerk van het bestuursprocesrecht is het
verdwenen.
Een en ander heeft de vraag opgeroepen of de vrijbewijsleer niet
achterhaald is. Daarmee is de discussie over het invoeren van een
bestuursrechtelijk bewijsrecht weer nieuw leven ingeblazen. Als niet de rechter,
maar partijen verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van de benodigde feiten,
zou het de rechtszekerheid van partijen ten goede komen als er regels van
materieel bewijsrecht in de Awb worden opgenomen. Wanneer het niet mogelijk
blijkt te zijn om regels van materieel bewijsrecht te formuleren, zouden als
alternatief aanvullende regels van formeel bewijsrecht ingevoerd kunnen
worden, zoals een motiveringsverplichting voor de rechter ten aanzien van de
proceshandelingen die betrekking hebben op het bewijs. Ook zou duidelijk
moeten zijn wanneer de rechter nog wel ambtshalve onderzoek moet doen.
Tot nu toe zijn van de kant van de wetgever geen stappen ondernomen voor
de invoering van enig wettelijk bewijsrecht. Wel is ten behoeve van een meer
finale geschilbeslechting in de Awb de bestuurlijke lus geïntroduceerd. De
bestuurlijke lus houdt in dat de rechter in een tussenuitspraak het bestuursorgaan
in de gelegenheid kan stellen (in hoger beroep: ‘opdragen’) een gebrek in een
besluit te herstellen. In praktijk draagt de invoering van de bestuurlijke lus bij
aan de ontwikkeling van het jurisprudentiële bewijsrecht wanneer de rechter in
zijn tussenuitspraak expliciete bewijsopdrachten formuleert. Verder heeft met de
invoering van de nieuwe zaaksbehandeling een herdefinitie plaatsgevonden van
de rechter die actief is ten aanzien van het zoeken naar de feiten. Deze activiteit
veronderstelt o.a. dat hij partijen informeert over hun taak bij de
feitenvaststelling tijdens, of al vóór de zitting. Met deze activiteit, zo blijkt uit de
geschiedenis, wordt aan een belangrijke behoefte van de appellerende burger
voldaan.
Is er na de invoering van de Awb sprake van continuïteit of verandering in de
feitenvaststelling? Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig, maar mijn
indruk is dat er, ondanks alle veranderingen, sprake is van een grote mate van
continuïteit. Het uitgangspunt is weliswaar niet meer dat de rechter op zoek gaat
naar de materiële waarheid, maar dit klassieke kenmerk van de bestuursrechter
is vaak meer een theoretisch ideaal geweest dan een beschrijving van de
feitelijke gang van zaken. 1 Momenteel is het onduidelijk wat er precies in de
plaats is gekomen voor het uitgangspunt dat uitspraak gedaan dient te worden op
basis van de materiële waarheid. Er is nog steeds sprake van een vrijbewijsleer.
Er zijn geen regels van materieel bewijsrecht en, ondanks alle verzoeken
1

Wel voldeden het medische onderzoek in het socialezekerheidsrecht en de ambtsberichten in
het omgevingsrecht aan dit ideaal.
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daartoe, ook geen aanvullende regels van formeel bewijsrecht, waardoor burgers
meer inzicht zouden kunnen hebben in hun bewijspositie. De rechter beschikt
nog steeds over een grote mate van vrijheid ten aanzien van de
feitenvaststelling. In het kader van het huidige bestuursprocesrecht vergroot die
vrijheid de flexibiliteit van de rechter om ieder geschil zo goed mogelijk
definitief op te lossen. Dit kan wel rechtsonzekerheid meebrengen voor de
procederende burger. Op dit punt is er zeker sprake van continuïteit, zij het niet
in positieve zin.

8.2.2 De omvang van het geding
De geschiedenis van de omvang van het geding kenmerkt zich door een zekere
tweeslachtigheid. Enerzijds had het hogere bestuursorgaan of de bestuursrechter
een plicht om de rechtmatigheid – en het hogere bestuursorgaan ook de
doelmatigheid – van het voorgelegde besluit te toetsen. Dit betekende dat hij
ambtshalve het gehele bestreden besluit toetste, onafhankelijk van de klachten
van partijen. Anderzijds stonden de gevoerde procedures in het teken van het
bieden van rechtsbescherming en bestond daarnaast ook op pragmatische
gronden alle aanleiding om niet te veel buiten de door partijen bepaalde omvang
van het geschil te treden, behalve wellicht ten behoeve van het bieden van
ongelijkheidscompensatie.
Bij de totstandkoming van de wet op de Raad van State in 1861 was de
omvang van de toetsing door de rechter geen onderwerp van discussie,
waarschijnlijk omdat duidelijk was waarover de Kroon zou gaan beslissen,
namelijk de hem voorgelegde handeling van het bestuur. Ook had men nog geen
zicht op wat de bestuursrechtelijke procedure precies zou gaan behelzen. Uit het
proefschrift van Scholtens uit 1913 blijkt dat later in de jurisprudentie van de
Kroon wel maatstaven waren ontwikkeld om te bepalen welk (onderdeel van
het) bestuurshandelen de rechter aan zijn toetsing mocht of moest onderwerpen.
Hij verwijst al naar een KB uit 1879 waarin de kwestie aan de orde komt. 2 Het
is dus niet zo dat bij het Kroonberoep destijds de omvang van het geding geen
issue was, omdat vanzelfsprekend ambtshalve het gehele voorgelegde besluit
werd getoetst. Ook toen al rees in het kader van het Kroonberoep de vraag in
hoeverre de burger invloed kon uitoefenen op de omvang van het geding. Ook
rezen problemen met de afbakening van het geding wanneer appellanten niet
duidelijk genoeg hun beroepsgronden hadden geformuleerd, of als elementen
van een besluit een onverbrekelijk geheel vormden.
Uit de eerste voorstellen tot regeling van de bestuursrechtspraak komt al
duidelijker de spanning naar voren tussen enerzijds het streven naar het
handhaven van het objectieve recht en de daaruit volgende noodzaak voor de
rechter om de omvang van het geding uit te breiden tot buiten het door de klager
gevorderde, en anderzijds het bieden van rechtsbescherming, op grond waarvan
een beperking van de toetsing door de rechter tot de door partijen bepaalde
2

KB van 24 mei 1879, RvS p. 219.
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omvang van het geding voldoende is. Bij de totstandkoming van de Beroepswet
in 1902 is in de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel benadrukt dat
het slechts de taak van de rechter is om geschillen te beslechten. De
wetsgeschiedenis laat er geen twijfel over bestaan dat dit wetsartikel aldus
geïnterpreteerd dient te worden. Vier jaar later beslist de Centrale Raad van
Beroep echter dat deze interpretatie niet volgt uit de bewoordingen van het
wetsartikel, dat stelt dat de uitspraak ‘betreft de onderwerpen, door de
vorderingen der partijen aan hun oordeel onderworpen’. Vanaf dat moment
wordt als regel door de Raad de omvang van het geding bepaald door het
bestreden besluit in zijn geheel. Deels kan dit worden gezien als een
voortvloeisel van de opdracht aan de rechter om het objectieve recht te
handhaven, maar aan deze omvang van de toetsing blijkt ook een praktisch
element ten grondslag te hebben gelegen. Het was uit de beroepschriften van de
werknemers namelijk niet altijd op te maken wat precies het punt van geschil
was.
Bij de totstandkoming van de Beroepswet van 1955 komt het onderwerp
van de omvang van het geding uitgebreid aan bod. De regering is, in navolging
van de opstellers van het wetsontwerp, van mening dat ambtshalve toetsing
buiten de door de klager bepaalde omvang van het geding, zoals de CRvB dat
pleegde te doen, kan leiden tot onbillijke uitspraken voor appellanten. Het
bekende voorbeeld is het geval waarin een klager beroep instelt tegen de hoogte
van zijn uitkering op grond van de Ongevallenwet, maar als gevolg van de
ambtshalve toetsing van het gehele besluit door de rechter te horen krijgt dat er
helemaal geen aanspraak op een uitkering bestaat. De regering wil daarom dat
de rechter zijn uitspraak beperkt tot het punt van geschil. Men is zich er echter
van bewust dat de ambtshalve uitbreiding door de rechter van de omvang van
het geding ook kan plaatsvinden ten voordele van de klager, als een vorm van
ongelijkheidscompensatie. Deze mogelijkheid wil de regering uitdrukkelijk
openlaten. Aan de rechter wordt dus in het nieuwe artikel 69 Beroepswet een
zekere beleidsvrijheid bij de bepaling van de omvang van het geding toegekend,
ten behoeve van de klager. In het debat in de Eerste Kamer wordt erop gewezen
dat dit rechtsonzekerheid kan veroorzaken. In het tweede lid van artikel 69 staat
wel vermeld dat ook ten nadele van de klager uitspraak kan worden gedaan. Het
gaat hier echter om de reformatio in peius bínnen de door de klager bepaalde
omvang van het geding. Zijn recht op een uitkering kan dus niet in zijn geheel
komen te vervallen, doordat de rechter een niet aangevochten gedeelte van het
bestreden besluit toetst, maar de uitkering kan wel láger uitvallen doordat de
rechter tot de conclusie komt dat de feiten hiertoe aanleiding geven.
Het verschil tussen een reformatio in peius door de ambtshalve toetsing aan
onderdelen van het bestreden besluit die door de appellant buiten zijn beroep
zijn gelaten, en de reformatio in peius als gevolg van de toetsing binnen de
bestreden onderdelen, verdwijnt uit het zicht wanneer in de jaren zeventig van
de twintigste eeuw, mede onder invloed van artikel 6 EVRM, in de
bestuursrechtelijke rechtsbescherming meer nadruk komt te liggen op de
rechtsbescherming van het individu. Binnen die context is elke reformatio in
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peius in strijd met de functie van een rechtsbeschermingsprocedure. In praktijk
blijkt de reformatio in peius door de Kroon, de Afdeling rechtspraak en de
Afdeling geschillen niet of nauwelijks te worden toegepast, ook al bestond
hiertoe de bevoegdheid bij de betreffende colleges. Minder duidelijkheid
bestond over de vraag in hoeverre meer in het algemeen de rechter ambtshalve
buiten de omvang van de door de appellant bepaalde omvang van het geding
mocht treden. Hierover was voor geen van de colleges iets bepaald in de Wet op
de Raad van State, maar in het algemeen werd aangenomen dat zij die
bevoegdheid hadden en daar ook gebruik van maakten. Uit de literatuur blijkt
dat sommige auteurs elk ultra petita gaan van de rechter in strijd vinden met de
rechtsbeschermingsfunctie die de bestuursrechtelijke procedure behoort te
hebben, maar er zijn ook auteurs die het standpunt innemen dat de rechter juist
in het kader van het bieden van rechtsbescherming ook mag toetsen aan niet
aangevoerde gronden, wanneer ervan uit kan worden gegaan dat appellant deze
gronden had aangevoerd als hij had geweten dat ze tot vernietiging van het
bestreden besluit zouden leiden. Natuurlijk moet dan wel het beginsel van hoor
en wederhoor voldoende in acht worden genomen.
Al met al beschikte de rechter vóór 1994 ten aanzien van de bepaling van de
omvang van het geding, over veel vrijheid. Hierdoor ontbrak een
onderscheidend criterium om te bepalen wanneer wel en wanneer geen
reformatio in peius was toegestaan. Uiteindelijk ontstond in de jaren zeventig
steeds meer weerstand tegen deze rechtsfiguur. Gestreefd werd naar optimale
rechtsbescherming voor de burger en de reformatio in peius stond daar haaks op.
Het feit dat de reformatio in peius in praktijk bijna niet werd toegepast deed niet
af aan de bezwaren tegen de ratio erachter. Bij de totstandkoming van de Awb
werd de reformatio in peius dan ook afgeschaft. Dit is te lezen in de toelichting
bij artikel 8:69 lid 1 Awb, waarin wordt gesteld dat de rechter uitspraak doet op
grondslag van het beroepschrift, de overgelegde stukken, het verhandelde tijdens
het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting. Het artikel lijkt in eerste
instantie een codificatie te bevatten van het verdedigingsbeginsel, maar is
bedoeld als een beperking van de mogelijkheid voor de rechter om buiten de
door partijen bepaalde omvang van het geding te treden. Uit de
wetsgeschiedenis van het artikel wordt niet precies duidelijk hoe ver die
beperking strekt. Enerzijds is er, in het kader van de keuze voor de
rechtsbeschermingsfunctie, de beperking van de vrijheid voor de rechter om, los
van bepalingen van openbare orde, ambtshalve de omvang van het geschil te
bepalen. Anderzijds werd geen grievenstelsel ingevoerd en werd expliciet
vermeld dat de rechter zich ervan moet vergewissen welke gebreken partijen aan
de orde willen stellen. Omdat ook het beginsel van ongelijkheidscompensatie,
weliswaar gerelativeerd, nog onderdeel uitmaakte van de principes van het
bestuursprocesrecht, leken aanvankelijk weinig mensen te vermoeden dat het
nieuwe artikel 8:69 lid 1 de opmaat zou vormen tot een nieuwe richting van het
bestuursprocesrecht.
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De eerste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak verschafte al snel
een kader voor de interpretatie van het artikel. Ambtshalve toetsing aan
bepalingen van materieel recht was in strijd met artikel 8:69 lid 1, tenzij het ging
om bepalingen van openbare orde. In de loop der tijd is duidelijk geworden dat
bepalingen van openbare orde grotendeels beperkt zijn tot ontvankelijkheid,
bevoegdheid en essentiële bepalingen van bestuursprocesrecht. De vrijheid voor
de rechter om naar eigen inzicht de omvang van het geschil te bepalen (en zo
ongelijkheidscompensatie te bieden) is daarmee definitief beperkt. Deze
interpretatie van artikel 8:69 lid 1 Awb kan worden gezien als een belangrijke
stap in de ontwikkeling van het bestuursprocesrecht in de richting van een
partijenproces. De omvang van het geding werd voortaan op grond van artikel
8:69 lid 1 bepaald door partijen. Dit is een grote verandering ten opzichte van de
situatie vóór de invoering van de Awb.
Toen de consequenties van de invoering van artikel 8:69 lid 1 Awb duidelijk
waren, werd het vanzelfsprekender om ook andere ontwikkelingen als een
logisch gevolg te zien van de keuze door de wetgever voor een partijgeschil. Dit
geldt met name voor het relativiteitsvereiste.
Nadat het relativiteitsvereiste op grond van de Chw van toepassing was op
een deel van het bestuursrecht, is het in 2013 met artikel 8:69a Awb ingevoerd
voor het gehele bestuursrecht. Het artikel bepaalt dat de bestuursrechter een
besluit niet vernietigt op de grond dat het in strijd is met een geschreven of
ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of
dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene
die zich daarop beroept. Vóór de invoering van artikel 8:69a Awb toetste de
rechter aan bepalingen van openbare orde en aan de gronden die door
belanghebbenden waren aangevoerd. Na de invoering van het relativiteitsvereiste kan het voorkomen dat een eiser terecht aanvoert dat een besluit of een
gedeelte daarvan onrechtmatig is, maar dat de rechter desondanks het besluit
niet vernietigt omdat de ingeroepen rechtsregel, niet beoogt de belangen van
eiser te beschermen. De rechter moet het onrechtmatige besluit in stand laten.
Het idee hierachter is dat de bestuursrechtelijke procedure niet bedoeld is om
onrechtmatige besluiten in het algemeen te controleren, maar burgers
bescherming te bieden tegen onrechtmatigheden die hun belangen raken.
De invoering van het relativiteitsvereiste werd gepresenteerd door de
regering als een logisch gevolg van de met de invoering van de Awb ingeslagen
weg om bestuursrechtelijke rechtsbescherming niet meer primair in te zetten ten
behoeve van de handhaving van het objectieve recht. Net als bij de discussie
over de interpretatie van artikel 8:69 lid 1 Awb wijzen tegenstanders van de
invoering van het relativiteitsvereiste op het feit dat ook de handhaving van het
objectieve recht kan plaatsvinden ten behoeve van de bescherming van de
burger. Betoogd is dat een belanghebbende die beroep heeft ingesteld tegen een
besluit, de vernietiging wil van dit besluit waardoor hij in zijn belangen wordt
aangetast. Vóór de invoering van het relativiteitsvereiste kon deze vernietiging
worden verkregen wanneer appellant een vernietigingsgrond aanvoerde die doel
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trof, ongeacht of de ingeroepen rechtsregel beoogde zijn belangen te
beschermen. Het idee was dat de burger geen aantasting van zijn belangen
hoefde te dulden door een niet in alle opzichten rechtmatig besluit. Als gevolg
van de invoering van het relativiteitsvereiste, dient er een relatie te bestaan
tussen het belang van appellant en de belangen die de ingeroepen rechtsregel
beoogt te beschermen.
Door de manier waarop de Afdeling bestuursrechtspraak het
relativiteitsvereiste tot nu toe heeft toegepast, is een deel van de kritiek
weggevallen. Van de individuele belangen die door de toepassing van het
vereiste niet meer rechtens beschermd worden, is meestal duidelijk dat ze vrij
ver afstaan van waar het in het geschil eigenlijk om draait. Op deze manier
toegepast is het relativiteitsvereiste uiteindelijk in overeenstemming met de
rechtsbeschermingsfunctie die het bestuursprocesrecht altijd heeft gehad. Dat
neemt niet weg dat er sprake kan zijn van een gerechtvaardigd ongemak over het
in stand laten van bepaalde onrechtmatige besluiten, en het gevaar voor
achteroverleunend bestuur.
In ieder geval kan worden geconcludeerd dat de invoering van de Awb ten
aanzien van de omvang van het geding voor grote verandering heeft gezorgd: de
vrijheid van de rechter ten aanzien van de omvang van de toetsing is aan banden
gelegd. Wel is opvallend dat recent ook weer wordt gepleit voor het toekennen
van een zekere vrijheid van de rechter bij het bepalen van de omvang van zijn
toetsing: artikel 8:69 lid 1 Awb blijkt toch te kunnen knellen als het gaat om
geschilbeslechting.

8.2.3 Zelf in de zaak voorzien: pragmatiek of dogmatiek?
Het zelf in de zaak voorzien was een bevoegdheid die de Kroon zich als
hogerberoepsorgaan toe-eigende. Vanuit het oogpunt van machtenscheiding
bestond hiertegen in ieder geval geen bezwaar. Bovendien was het praktisch dat
de belanghebbende burger en het lagere bestuursorgaan na het zelf voorzien
meteen wisten waar ze aan toe waren. Het lag echter, gegeven de verhouding
tussen rechter en bestuur, niet voor de hand dat een onafhankelijke rechter
diezelfde bevoegdheid zou krijgen. Toch werd deze bevoegdheid al in de eerste
voorstellen voor een regeling van bestuursprocesrecht toegekend aan de rechter
omdat dit met het oog op het bieden van rechtsbescherming aan de burger een
belangrijke bevoegdheid was. Zelfs in de voorstellen van Loeff wordt de
bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien aan de rechter toegekend. Pas
wanneer vanuit de Kamer wordt opgemerkt dat deze bevoegdheid toch in strijd
is met het uitgangspunt van de handhaving van het objectieve recht, wordt het
wetsontwerp aangepast.
In de Beroepswet van 1902 wordt de rechter geen bevoegdheid gegeven om
zelf in de zaak te voorzien, maar de rechter heeft hiertoe wel de plicht op grond
van de Ongevallenwet. In de loop van de eerste helft van de twintigste eeuw
wordt bij de uitbreiding van de bevoegdheid van de Centrale Raad van Beroep
steeds vaker in bijzondere wetten de bevoegdheid toegekend om zelf te
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voorzien. Bij de herziening van de Beroepswet blijkt dat de plicht om zelf te
voorzien door de Raad als een belasting wordt gezien; de afhandeling van zaken
wordt daardoor nodeloos vertraagd. In de Beroepswet van 1955 wordt daarom
aan de Raad wel de bevoegdheid gegeven om zelf in de zaak te voorzien, maar
geen verplichting daartoe meer opgelegd.
In de aanloop naar de Awb is de bevoegdheid van de rechter om zelf in de
zaak te voorzien wisselend toegepast. Het zelf in de zaak voorzien was mogelijk
onder de Wet Bab, waar het uiteindelijk toch ging om een vorm van
administratief beroep, maar bij de invoering van de Wet Arob vond de wetgever
het te riskant om deze bevoegdheid toe te kennen in het kader van dit algemene
beroepsrecht. Aangezien het zelf in de zaak voorzien juist een waardevol
element was van het Kroonberoep, en naar aanleiding van de kritiek op de vele
formele vernietigingen en terugverwijzingen door de Arob-rechter, werd
besloten in de Tijdelijke wet Kroongeschillen deze bestuursbevoegdheid ook toe
te kennen aan de onafhankelijke TwK-rechter. Mede vanwege het actieve
feitenonderzoek met behulp van de ambtsberichten resulteerde dit inderdaad in
meer finale geschilbeslechting. Uiteindelijk heeft ook de Arob-rechter de
bevoegdheid gekregen om zelf in de zaak te voorzien.
De bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien is in de Awb opgenomen
met de bedoeling dat de rechter daar vaker gebruik van zou maken om
geschillen definitief te beslechten. Aanvankelijk werd van de bevoegdheid
weinig gebruikgemaakt omdat rechters huiverig waren om zich te mengen in
bestuursaangelegenheden, maar ook omdat het vaak extra kostbare tijd kostte.
Doordat vanuit de regering, burgers, de wetenschap en ook de rechterlijke macht
en bestuursorganen, druk werd uitgeoefend om te komen tot definitieve
geschilbeslechting werd het zelf voorzien een bevoegdheid waaraan, na
vernietiging van het bestreden besluit, niet zomaar voorbij mocht worden
gegaan. De verplichting voor de rechter om een geschil zo veel mogelijk
definitief te beslechten, wordt met de invoering van de Wab in 2013 neergelegd
in artikel 8:41a van de Awb. Ook uit de volgorde van de uitspraakbevoegdheden
van artikel 8:72 Awb blijkt nu dat de rechter na de vernietiging van het
bestreden besluit eerst dient te na te gaan of hij het geschil definitief kan
beslechten, voordat hij het bestuursorgaan de opdracht mag geven zelf een
nieuw besluit te nemen. Bepalend voor deze ontwikkeling was mede het
voorzichtig loslaten in de jurisprudentie van de ‘slechts-één-beslissingmogelijk’-criterium en de verruiming van de mogelijkheden om zelf te voorzien.
Ook de invoering van de bestuurlijke lus heeft hieraan bijgedragen. Dit alles
heeft tot gevolg gehad dat de bestuursrechter veel meer dan voorheen zelf in de
zaak voorziet. Dit is een grote verandering die zich heeft voltrokken sinds de
invoering van de Awb.

8.2.4 Rol van de rechter: actief of passief?
Aan de bestuursrechter is vanouds een actieve rol toebedeeld. Het actieve
optreden van de bestuursrechter was oorspronkelijk met name verbonden met
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drie aspecten. Ten eerste had de rechter een actieve rol bij de feitenvaststelling.
Dit betekende niet zozeer dat hij zelfstandig alle voor het geschil relevante feiten
moest gaan opsporen, maar dat hem de zorg voor de materiële waarheid was
toevertrouwd. Zie hierover uitgebreider paragraaf 8.2.1. Met zijn activiteit
onderscheidde hij zich van de civiele rechter, die een lijdelijke houding had ten
aanzien van de feiten. Het was zijn taak het publieke belang te borgen door te
toetsen of de feitelijke grondslag van een besluit klopte. Ter vervulling van die
taak was hij ook bevoegd het bestreden besluit buiten de omvang van het door
partijen gevorderde te toetsen. Deze tweede ambtshalve activiteit wordt in
paragraaf 8.2.2 besproken.
Ten derde was de actieve rechter dominus litis, meester van het geding. Dit
betekende dat hij verantwoordelijk was voor de voortgang van het proces door
aan te geven wanneer welke proceshandelingen plaatsvonden, voor zover dit
niet was geregeld in de wet. Dit werd niet, zoals in het burgerlijk procesrecht,
overgelaten aan partijen. De actieve rol moest ervoor zorgen dat de procedure
voortvarend werd afgehandeld. Met zijn actieve opstelling compenseerde de
rechter het feit dat er weinig regels van procesrecht waren. Hij maakte het
mogelijk om zonder procesvertegenwoordiging te procederen. Een bestuursrechtelijke procedure was daarom ook nog eens goedkoop.
Bij de totstandkoming van de wet op de Raad van State in 1861 wordt de
actieve rol van de Afdeling voor de geschillen van bestuur verondersteld. Het
gaat immers om administratief beroep op de Kroon. In deze procedure draait het
niet zozeer om de activiteit van de ‘rechter’ ten aanzien van de feitenvaststelling
en de voortgang van de procedure, als wel om de vrijheid van het
bestuursorgaan om datgene te doen wat nodig is om het juiste besluit te nemen.
Bij alle eerste voorstellen voor administratieve rechtspraak staat de actieve
opstelling van de rechter juist voorop. De actieve rechter waakt over het
publieke belang door ervoor te zorgen dat zijn uitspraken in overeenstemming
zijn met het objectieve recht. Daartoe dient de rechter over de bevoegdheid te
beschikken om zelfstandig onderzoek te doen naar de noodzakelijke feiten en
deze naar eigen inzicht te betrekken op het bestreden besluit.
In de parlementaire geschiedenis van de Beroepswet heeft de rechter
wederom een actieve rol bij de feitenvaststelling. Nu komt echter ook expliciet
de activiteit van de rechter bij het bieden van ongelijkheidscompensatie aan de
orde. Het gaat daarbij niet zozeer om een aparte activiteit, maar hij zet zijn
actieve opstelling in ten behoeve van de zwakkere burgerpartij: de rechter als
beste raadsman van de arbeider. Daardoor is er geen noodzaak voor verplichte
procesvertegenwoordiging en kunnen de kosten van de procedure dus laag
blijven.
Ook bij de procedures op grond van de Wet Bab, de Wet Arob en de TwK
wordt uitgegaan van de actieve rol van de rechter. De feitelijke activiteit van de
rechter verschilt echter sterk per periode en per rechtsgebied. Echt actief ten
aanzien van het feitenonderzoek is de rechter bijvoorbeeld alleen op het gebied
van het omgevingsrecht en het socialeverzekeringsrecht. Vaak gaat het niet
zozeer om de feitelijke activiteit van de rechter, maar om de vrijheid van de
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rechter om gebruik te maken van zijn bevoegdheden. In de literatuur over het
bestuursprocesrecht wordt ook gewezen op de keerzijde van deze vrijheid.
Procespartijen weten vaak niet goed wat ze van de rechter kunnen verwachten;
ze kunnen geen invloed uitoefenen op de loop van de procedure. Ook is er
sprake van rechtsonzekerheid door het gebrek aan regels van bewijsrecht.
Desondanks wordt de actieve rol van de rechter nog steeds gewaardeerd. Vanaf
de jaren zeventig wordt deze rol bovendien duidelijk gekoppeld aan het feit dat
de rechter op deze manier ongelijkheidcompensatie kan bieden aan de burger.
Daarom is het niet vreemd dat met de invoering van de Awb het idee van de
actieve rechter overeind bleef, ook al was niet duidelijk hoe de relativering van
de doelstelling van de handhaving van het objectieve recht viel te verenigen met
het idee van het actief zoeken naar de materiële waarheid. Bovendien werd de
activiteit van de ambtshalve toetsing beperkt door artikel 8:69 lid 1 Awb. Een
alternatief voor de actieve rechter was op dat moment echter niet goed
voorstelbaar en er was ook geen directe aanleiding om daarnaar op zoek te gaan.
Al snel na de invoering van de Awb bleek echter dat de klassieke actieve
rol van de rechter niet veel meer voorstelde. De bestuursrechter stelde zich, om
dogmatische en (proces)economische redenen, lijdelijk op ten aanzien van de
feiten, en op grond van de door de jurisprudentie gegeven invulling van artikel
8:69 lid 1 was zijn bevoegdheid om buiten de door appellanten aangegeven
omvang van het geding te toetsen beperkt. De mogelijkheden om actief
ongelijkheidscompensatie te bieden waren daarmee uitgedund. Bovendien lag
het bieden van ongelijkheidscompensatie minder voor de hand vanuit het
uitgangspunt dat in de procedure geschilbeslechting centraal stond. Het
zittingsgerichte werken ten slotte, versterkte deze factoren.
Twee ontwikkelingen dragen ertoe bij dat er inmiddels sprake is van een
actieve rechter ‘nieuwe stijl’. Ten eerste werd het feit dat de rechter
aanvankelijk weinig geschillen definitief beslechtte, gezien als een vorm van
passiviteit. Nadat hierin een omslag had plaatsgevonden, en de rechter
daadwerkelijk meer geschillen definitief afdeed, werd de rechter geprezen om
zijn activiteit op dit vlak. Dit gaat nu zelfs zo ver dat naar de ‘klassieke
bestuursrechter’ als ‘lijdelijke’ rechter wordt verwezen. 3
Ten tweede is met de Nieuwe zaaksbehandeling de rechter opnieuw
dominus litis geworden. Op zich is het uitgangspunt van de Nieuwe
zaakbehandeling niet nieuw: een vorm van regiezitting werd al voorgesteld door
de Commissie-Kappeyne van de Coppello, en ook het zittingsgerichte werken
was oorspronkelijk als zodanig bedoeld. Ten opzichte van zijn eerdere rol is de
activiteit van de rechter nu echter uitgebreid doordat hij tot taak heeft om te
onderzoeken in hoeverre een geschil zelfs buiten de juridische grenzen kan
worden opgelost. Hiermee krijgt hij meer mogelijkheden om geschillen finaal te
beslechten. Al met al is er sinds de invoering van de Awb veel veranderd in de
rol van de rechter.

3

Zie Eindrapport Project Differentiatie van werkstromen Bestuursrecht 2010, Bijlage 5.
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8.2.5 Functie van het bestuursprocesrecht: rechtsbescherming en
publiek belang
Het bestuursprocesrecht heeft altijd in de eerste plaats, ook toen er nog sprake
was van ongeschreven regels van procesrecht, gediend om de burger
rechtsbescherming te bieden tegen hem onwelgevallige besluiten van de
overheid. Deze rechtsbescherming werd geboden door middel van een procedure
waarin werd getoetst of het bestreden besluit in overeenstemming was met het
geldende recht. Wanneer dit niet het geval was, volgde vernietiging van het
besluit. Inherent aan de opzet van een dergelijke procedure is dat met het bieden
van rechtsbescherming ook toezicht op de handhaving van het publiekrecht
plaatsvindt.
Uit onderzoek naar het administratief beroep in de eerste helft van de
negentiende eeuw bleek dat rechtsbescherming bij alle procedures van
administratief beroep een meer of minder grote rol speelde. Bij de
totstandkoming van de wet op de Raad van State van 1861 werd door veel
Tweede Kamerleden aangedrongen op een goed geregelde procedure ten
behoeve van de rechtsbescherming door een onafhankelijke rechter tegen de
overheid, maar daarop werd door de regering terughoudend gereageerd. De
regering, en ook een deel van de Kamer, vond dat rechtsbescherming tegen de
overheid het gezag van de overheid aantastte. Vanuit die hoek werd dan ook
benadrukt dat het bij het Kroonberoep ging om een procedure waarbij door de
overheid zelf het bestreden besluit kon worden herzien. Het ging nadrukkelijk
niet om een partijengeschil. Uit de parlementaire behandeling van de wet op de
Raad van State blijkt dat het lastig is om vanuit dat uitgangspunt
rechtsbescherming te bieden: om de schijn van een partijenproces te vermijden,
worden aan de burger geen processuele rechten toegekend.
In de eerste voorstellen tot regeling van bestuursrechtspraak door een
onafhankelijke rechter is te zien dat men enerzijds belang hecht aan de
bescherming van de subjectieve rechten van de rechtzoekende burger, maar dat
men het anderzijds vanzelfsprekend vindt dat de rechter ook toezicht houdt op
de handhaving van het objectieve recht. Vanuit de discussies die over de functie
van de rechtsbescherming hebben plaatsgevonden voor en na de invoering van
de Awb, is het opvallend dat de verhouding tussen die twee functies in die tijd
niet direct werd geproblematiseerd. Wel manifesteert zich ook dan al de
spanning tussen die twee functies in de discussie over de vraag of de rechter
mag toetsen buiten de door partijen aangegeven omvang van het geding. Zie
hierover paragraaf 8.2.2.
Met de invoering van de Beroepswet werd, onder invloed van het Duitse
bestuursrecht, explicieter de vraag gesteld of de procedure diende ter
handhaving van het objectieve recht of ter bescherming van individuele rechten.
De opzet van het procesrecht van de Beroepswet was gericht op een
rechtmatigheidstoetsing van beslissingen van uitvoeringsorganen van de
Ongevallenwet aan het recht. In geval van onrechtmatigheid volgde vernietiging
van de beslissing. In zoverre was de procedure gericht op de handhaving van het
objectieve recht. Ook in het kader van de feitenvaststelling werd steeds
372

8.2 Verandering en continuïteit

benadrukt dat de rechter zijn oordeel moet baseren op de materiële waarheid,
omdat het gaat om de realisering van het publieke recht. Dit uitgangspunt werd
nergens bestreden.
Wanneer het gaat om de bepaling van de omvang van het geschil blijken de
zaken ingewikkelder te liggen. Enerzijds is het uitgangspunt dat de rechter het
publiekrecht dient te handhaven. In dat kader lijkt het vanzelfsprekend dat hij
verplicht is om het gehele besluit op onrechtmatigheden te controleren. Dit is het
theoretische uitgangspunt. In de wetsgeschiedenis van de Beroepswet zie je dat
de regering zich realiseert dat de onafhankelijke rechter met deze bevoegdheid
de ruimte krijgt om zich in meer of mindere mate in de besluitvorming van het
bestuur te mengen. Dat is niet de bedoeling; er wordt daarom expliciet bepaald
dat de rechter zich dient te beperken tot het punt van geschil. Vier jaar later gaat
de Centrale Raad van Beroep op eigen initiatief, in het kader van de handhaving
van het objectieve recht, toch het gehele besluit, dus buiten de door de appellant
aangegeven omvang van het geding, toetsen. In de jaren daarna, als er sprake is
van aanpassing van de Beroepswet op ondergeschikte punten, vormt deze
jurisprudentie geen aanleiding om het betreffende artikel in de Beroepswet aan
te passen. De functie van de handhaving van het objectieve recht, die de
Centrale Raad ten grondslag legt aan zijn ambtshalve toetsing, wordt nog niet
strijdig geacht met de functie van het bieden van rechtsbescherming.
In de jaren zeventig kwam er, onder andere onder invloed van het EVRM
en het proces van individualisering, steeds meer nadruk te liggen op het belang
van individuele rechtsbescherming. Een eerste stap in het op scherp stellen van
het onderscheid tussen de rechtsbeschermingsfunctie en de handhaving van het
objectieve recht werd veroorzaakt door de kritiek op de reformatio in peius, die
werd gezien als uitvloeisel van de handhavingsfunctie. Het onderscheid tussen
de diverse functies in de discussie over het bestuursprocesrecht is daarna, sinds
de jaren tachtig van de vorige eeuw, verder uitgebreid door de beschrijving van
het bestuursprocesrecht in termen van een recours objecif en een recours
subjectif en de gevolgen daarvan op de inrichting van de procedure.
In de memorie van toelichting bij de tweede tranche van de Awb is gekozen
voor de rechtsbeschermingsfunctie als uitgangspunt voor het uniforme
procesrecht. Ook wordt gesproken van een meer gelijkwaardige verhouding
tussen partijen en de noodzaak voor definitieve geschilbeslechting. Deze
uitgangpunten wezen op een ontwikkeling van het bestuursprocesrecht in de
richting van een procesrecht gericht op de bescherming van individuele rechten
en belangen. In zijn opzet had het Awb-procesrecht echter nog steeds de
structuur van een vernietigingsberoep. Dit leidde aanvankelijk tot
onduidelijkheden. Thans is het echter een gegeven dat individuele rechtsbescherming en geschilbeslechting de functies van het bestuursprocesrecht zijn.
Als gevolg daarvan zijn de uitgangspunten van het klassieke bestuursprocesrecht
veranderd of verdwenen. Zie hiervoor de paragrafen 8.2.1 t/m 8.2.4. De vraag is
nu hoe ver de inrichting van het bestuursprocesrecht zich kan bewegen in de
richting een partijengeschil, terwijl tegelijkertijd recht wordt gedaan aan het
publieke karakter van het onderliggende recht. Er is dus sprake van een enorme
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verandering in de inrichting van het bestuursprocesrecht welke gerelateerd is aan
een veranderde functie van het bestuursprocesrecht. Het gaat daarbij niet zozeer
om het primair stellen van de rechtsbeschermingsfunctie, alswel om het
gelijkstellen van rechtsbescherming met de bescherming van subjectieve rechten
en belangen, en de procedure te richten op geschilbeslechting.

8.2.6 Proceseconomie: Snel, eenvoudig en goedkoop!
Voor ieder procesrecht is het van belang dat er tijdig wordt beslist en dat het
voeren van een procedure niet te duur is, noch voor partijen, noch voor de
overheid. Ten tijde van de totstandkoming van de eerste wet op de Raad van
State, in 1861, stond het burgerlijke procesrecht bekend als tijdrovend,
ingewikkeld en duur. Er bestond grote consensus over het feit dat dit bij de
bestuursrechtelijke procedure anders moest: snel, eenvoudig en goedkoop. Er
was dus zowel de burger als de overheid veel aan gelegen om met het
administratieve procesrecht een andere koers in te slaan. Aan deze keuze zat
echter ook een rechtspolitiek tintje: wanneer door Kamerleden werd verzocht
om uitgebreider geregelde rechtsbescherming tegen de overheid, werd hun door
de regering het schrikbeeld van de civiele procedure voorgehouden. Dit
gebeurde niet alleen bij de totstandkoming van de wet op de Raad van State in
1861, maar wederom bij de totstandkoming van de Wet Bab, meer dan honderd
jaar later.
Het bestuursprocesrecht kon snel, eenvoudig en goedkoop zijn vanwege de
actieve rol van de rechter in de procedure. In plaats van het verschaffen van een
gedetailleerde procedure met rechten en plichten voor partijen, kwam er een
eenvoudige procedure waarbij veel aan de discretie van de individuele rechter
was overgelaten. De keerzijde van deze opzet was dat partijen over weinig
procedurele rechten beschikten maar dit nadeel woog op tegen de voordelen van
een eenvoudige procedure die zonder verplichte rechtsbijstand gevoerd kon
worden.
Bij de totstandkoming van de Awb zijn deze uitgangspunten op twee
plaatsen in de memorie van toelichting te vinden. Enerzijds komen deze punten
tot uitdrukking op de plek waar de nadruk wordt gelegd op de proceseconomie.
Het nieuwe bestuursprocesrecht moest effectief en efficiënt zijn. Ten tweede
wordt als vierde karakteristiek van het bestuursprocesrecht genoemd dat het
laagdrempelig dient te zijn, dat wil zeggen eenvoudig en goedkoop. Het
uitgangspunt dient nog steeds te zijn dat zonder verplichte procesvertegenwoordiging geprocedeerd kan worden.
In de ontwikkelingen na de invoering van de Awb is veel nadruk komen te
liggen op de snelheid en effectiviteit van het procesrecht. Het wordt steeds
duidelijker dat een vlotte afwikkeling van een geschil ook een essentieel belang
is voor de procederende burger. Dit gaat soms ten koste van de eenvoud en
laagdrempeligheid van het procesrecht. Naarmate de rechter op een aantal
punten lijdelijker is geworden en het procesrecht ingewikkelder, is het lastiger
om zonder goede procesvertegenwoordiging te procederen. Anderzijds zouden
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juist regels van bewijsrecht, die nu niet worden ingevoerd omdat ze het
procesrecht ingewikkelder zouden maken, in een behoefde van de burger
kunnen voorzien. De mate waarin e.e.a. speelt is sterk afhankelijk van de aard en
omstandigheden van het geschil. Dit zou ervoor pleiten te onderzoeken of geen
differentiatie in het bestuursprocesrecht zou moeten worden aangebracht (maar
dat is een ander onderwerp).
Het procesrecht is sinds de invoering van de Awb wel sneller geworden,
maar niet eenvoudiger of goedkoper. Het is nog wel eenvoudiger en goedkoper
dan het civiele procesrecht omdat de procederende burger niet in in de kosten
van de tegenpartij kan worden veroordeeld.

8.3 Slotopmerkingen
De afgelopen twintig jaar is het bestuursprocesrecht op een aantal punten sterk
veranderd. De belangrijkste verandering is de verandering in het concept van de
procedure. Centraal staat niet meer de actieve rechter die een overheidsbesluit
toetst. In veruit de meeste gevallen gebeurt dit feitelijk nog wel, maar het
perspectief op deze gang van zaken is veranderd: de rechter beslecht nu een
geschil tussen partijen. Het klassieke bestuursprocesrecht is een partijengeschil
geworden.
Wat is de reden van deze verandering? Achteraf kan men wijzen op de
keuze van de wetgever om in het bestuursprocesrecht van de Awb de
rechtsbeschermingsfunctie centraal te stellen. Ten tijde van de invoering van de
Awb was echter niet duidelijk wat de betekenis en implicaties van die keuze
waren. Pas zo’n tien jaar na de inwerkingtreding van de Awb was het duidelijk
dat het nieuwe bestuursprocesrecht zich had losgemaakt van het klassieke
bestuursprocesrecht, zodat met terugwerkende kracht de keuze voor de
rechtsbeschermingsfunctie kon worden opgevat als een keuze voor een
procesrecht waarin de bescherming van subjectieve rechten vooropstond. Vanaf
dat moment wordt deze ‘keuze’ voor de rechtsbeschermingsfunctie bij de
totstandkoming van de Awb een min of meer vanzelfsprekende rechtvaardiging
bij verdere keuzes voor de subjectivering van het bestuursprocesrecht.
Er is dus een aantal andere redenen aan te wijzen die het proces van
subjectivering in gang hebben gezet. Een belangrijk element in het
veranderingsproces was dat al snel na de invoering van de Awb in de
jurisprudentie van de ABRvS de verantwoordelijkheid voor het aanvoeren van
de juiste gronden in de procedure bij de burger werd gelegd en dat het de
(lagere) bestuursrechter niet was toegestaan daarvan af te wijken. Opvallend is
dat er niet veel verzet is geweest tegen deze koers van de Afdeling. Dat had er
mogelijk mee te maken dat het concept van het ‘klassieke bestuursprocesrecht’
zoals dat werd omschreven in de memorie van toelichting van de Awb en
waarvan in de opzet van het nieuwe uniforme bestuursprocesrecht uiteindelijk
nauwelijks werd afgeweken, als procesrecht voor een algemene onafhankelijke
bestuursrechter niet bruikbaar was.
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Hiervoor zijn een aantal redenen te geven. Ten eerste had het klassieke
bestuursprocesrecht zijn wortels in het administratief beroep. De ‘activiteit’ van
de klassieke bestuursrechter hield feitelijk een grote vrijheid voor de rechter in.
Deze vrijheid was een afspiegeling van de vrijheid die een hoger bestuursorgaan
had bij het nemen van een beslissing in administratief beroep omdat naast de
rechtmatigheidstoetsing ook de toezichtsfunctie een rol speelde. In die context
was de vrijheid van de rechter om zelf de omvang van zijn toetsing te bepalen en
actief aan waarheidsvinding te doen vanzelfsprekend. Deze vrijheid kon aan de
vroegere bijzondere bestuursrechters nog worden toegekend omdat hun
rechtspraak zich veelal beperkte tot een specifiek rechtsgebied. Het materiële
bestuursrecht bood de context waarbinnen de rechter invulling kon geven aan de
hem toegekende vrijheid c.q. actieve rol.
Het invullen van die actieve rol werd ingewikkelder toen de algemene
bestuursrechter zijn intrede deed. De subjectivering van het bestuursrecht begon
al met de invoering van de Wet Arob. De Arob-rechter deed weinig eigen
onderzoek naar de feiten en beperkte zijn ambtshalve toetsing buiten de omvang
van het geschil in beginsel tot wat we nu de bepalingen van openbare orde
noemen. Hem is wel verweten dat hij ‘lijdelijk’ was, maar achteraf is het de
vraag hoe hij anders invulling had kunnen geven aan zijn taak. Bij de
totstandkoming van de Wet Arob lag de nadruk op zijn positie als eerste
algemene onafhankelijke rechter, en de aard en de omvang van zijn
toetsingsbevoegdheid. De inrichting van de procedure was bij de totstandkoming
van de wet nauwelijks aan de orde geweest.
De weinig actieve houding van de Arob-rechter wordt meestal geweten aan
de beperkte tijd en middelen die er waren ten opzichte van het enorme aantal
beroepen. Dit is tevens de tweede reden dat het bestuursprocesrecht zich heeft
ontwikkeld in de richting van een partijengeschil. Ambtshalve feitenonderzoek
en toetsing ultra petita kosten tijd en geld. In de jaren zeventig van de vorig
eeuw was er een periode waarin het not done was om bij het debat over
rechtsbescherming van burgers ook de kosten ervan te betrekken, maar met de
toename van het aantal beroepsmogelijkheden en de hoeveelheden procedures
waren maatregelen ten behoeve van efficiëntie en effectiviteit van de
rechtspraak onontkoombaar. Al snel na de invoering van de Awb stonden de
kosten van het ambtshalve onderzoek ter discussie.
Een andere reden voor de ontwikkeling van het bestuursprocesrecht in de
richting van een partijengeschil ligt in het verlengde van de vorige. In de jaren
zeventig van de vorige eeuw was de overheid sterk betrokken geweest bij de
emancipatie van het individu, en was ook daarom de omvang van de overheid
sterk toegenomen. Vanaf de jaren negentig staat, met het oog op de kosten, het
terugtreden van de overheid hoog op de politieke agenda. De emancipatie van
het individu wordt dan gezien als iets wat zich onafhankelijk van de overheid
voltrekt. Dan is het niet vreemd dat ook in een bestuursrechtelijke procedure
meer verantwoordelijkheid bij het individu komt te liggen. De activiteit van de
rechter van voor de invoering van de Awb werd ook wel gezien als bevoogding.
Meer verantwoordelijkheid voor de burger in de procedure kan ook worden
376

8.3 Slotopmerkingen

gezien als meer controle van diezelfde burger over de procedure en dus als een
vorm van verbetering van diens rechtsbescherming.
De ontwikkeling van het bestuursprocesrecht naar een partijenproces is dus
het gevolg van een samenloop van factoren. Je zou kunnen zeggen dat het model
van het ‘recours administratif’, dat wil zeggen het door het administratief
beroep geïnspireerde bestuursprocesrecht zoals dat in grote lijnen vanaf de wet
op de Raad van State van 1861 in Nederland heeft gegolden, was uitgewerkt.
Daarvoor in de plaats is er nu sprake van een partijengeschil en een procesrecht
dat steeds meer kenmerken van het burgerlijk procesrecht bevat.
Ten slotte een laatste opmerking. De bestuursrechter beschikt over een
grote mate van vrijheid als het gaat om de controle over de feitenvaststelling en
het sturen van het geding. Uit de geschiedenis van het bestuursprocesrecht blijkt
dat de actieve rol van de rechter steeds gepaard ging met een grote vrijheid van
diezelfde rechter. Uit de geschiedenis blijkt ook dat deze vrijheid voor de burger
onvoorspelbaarheid, afhankelijkheid en rechtsonzekerheid mee kan brengen. De
vrijheid van de rechter is met de invoering van de Nieuwe zaaksbehandeling nóg
groter geworden omdat de rechter ook kan besluiten het geschil te (doen)
beslechten zonder uitspraak te doen, bijvoorbeeld via een schikking of
comparitie. Daardoor kan de rechter beter maatwerk leveren bij de beslechting
van geschillen. Vanuit historisch perspectief is het echter opmerkelijk dat met
alle wijzigingen die het bestuursprocesrecht heeft ondergaan, het weigeren door
de overheid (en de rechterlijke macht) van de toekenning van processuele
rechten of zekerheden in de vorm van wetgeving of beleidsregels aan partijen,
zo’n constante is gebleven, terwijl daarop door de wetenschap, de Kamers en de
praktijk zo vaak is aangedrongen. Dat maakt het feit dat aan de burger niet veel
processuele rechten in een procedure tegen de overheid worden toegekend een
constante in de geschiedenis, naast de opvatting dat het bestuursrecht snel,
eenvoudig en goedkoop moet zijn.
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Samenvatting1
1.
In de memorie van toelichting bij de Algemene wet bestuursrecht wordt
verwezen naar het ‘klassieke bestuursprocesrecht’. De term ‘klassiek’ verwijst
naar een aantal kenmerken die de verschillende regelingen van vóór de
invoering van de Awb, alle in meer of mindere mate met elkaar gemeen hadden.
Centraal in dat bestuursprocesrecht stond de rechtmatigheidstoetsing van
besluiten. Daarnaast was voor wat betreft de inrichting van de procedure een
belangrijke rol weggelegd voor de rechter die actief de feiten vaststelde in
overeenstemming met de materiële waarheid. Ook was hij bevoegd om
ambtshalve, los van het door appellanten gevorderde, de omvang van het geding
te bepalen. Deze bevoegdheid kon hij gebruiken om ongelijkheidscompensatie
te bieden aan de tegen de overheid procederende burger door te toetsen aan
gronden die de burger niet had aangevoerd, maar waarvan de toetsing leidde tot
de door de burger gewenste vernietiging van het bestreden besluit. Soms was de
rechter bevoegd om, na vernietiging van het bestreden besluit, zijn eigen
uitspraak daarvoor in de plaats te stellen. Dankzij de actieve rol van de rechter
was het bestuursprocesrecht snel, eenvoudig en goedkoop.
In het karakter van het huidige bestuursprocesrecht is weinig terug te
vinden van het ‘klassieke’ procesrecht zoals dat twintig jaar geleden in de
handboeken en in de memorie van toelichting bij de tweede tranche van de
Algemene wet bestuursrecht werd geschetst. Nog steeds staat de rechtmatigheidstoetsing van een besluit centraal, maar wat betreft de overige kenmerken
heeft het bestuursprocesrecht een aantal grote veranderingen ondergaan.
De actieve opstelling van de rechter ten aanzien van de feiten is een
uitzondering; eigen feitenonderzoek is zeldzaam en het streven naar de materiële
waarheid is geen vanzelfsprekend uitgangspunt meer. Ook is de rechter wat
betreft de bepaling van de omvang van het geding lijdelijker geworden. Hij
toetst nog wel ambtshalve aan een beperkt aantal rechtsregels, de bepalingen van
openbare orde, maar beoordeelt voor het overige alleen de in het beroepschrift
aangedragen gronden tegen het besluit. Doordat partijen nu zelf meer
verantwoordelijkheid dragen voor het bewijs van de feitelijke stellingen en de
formulering van hun grieven, en doordat ook in andere opzichten de geschreven
en ongeschreven regels van het bestuursrecht ingewikkelder zijn geworden, kan
niet meer worden gesproken van een eenvoudig procesrecht.
Ongelijkheidscompensatie door de rechter vindt in de praktijk nog wel plaats,
maar binnen de grenzen die na de invoering van de Awb door de Afdeling
bestuursrechtspraak zijn getrokken. Het inschakelen van rechtsbijstand is

1

In deze samenvatting wordt de chronologische opbouw van het proefschrift
aangehouden. Voor een thematische samenvatting, zie par. 8.2 van het
proefschrift.
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daarom soms raadzaam. Tezamen met de noodzaak om zo nodig zelf deskundigen in te schakelen maakt dit het procederen in het bestuursrecht soms duur.
Vanuit een historisch perspectief kan worden gesteld dat het bijna
onontkoombaar was dat het algemene bestuursprocesrecht, zoals dat was
vormgegeven in de Awb in 1994, zich zou moeten stabiliseren te midden van de
krachtvelden die erop van invloed waren. Voor het eerst was er sprake van één
algemeen bestuursprocesrecht, in eerste aanleg toegepast door één instantie,
meestal de rechtbank. Het uniforme procesrecht van de Awb was enerzijds een
compromis tussen de daarvoor bestaande procesrechten, maar ook een poging
om het beste van die procesrechten in één regeling te combineren. Een
verklaring voor de inrichting van het procesrecht van de Awb en de verandering
van dit procesrecht in de afgelopen twintig jaar, moet daarom deels worden
gezocht in het verleden.
In dit proefschrift wordt de ontwikkeling van de inrichting van het
bestuursprocesrecht van de afgelopen twee eeuwen beschreven aan de hand van
de parlementaire geschiedenis van de belangrijkste regelingen van het bestuursprocesrecht uit het verleden: de Wet op de Raad van State en de Beroepswet.
Van een drietal aspecten van de inrichting van de procedure, de
feitenvaststelling, de bepaling van de omvang van het geding en het zelf in de
zaak voorzien, wordt bekeken hoe deze zich hebben ontwikkeld in het licht van
een drietal factoren. De eerste factor is de functie van de procedure: In hoeverre
was de regeling gericht op het toezicht houden op de naleving van het objectieve
recht en in hoeverre stond het bieden van rechtsbescherming aan het individu
centraal? Ten tweede wordt gekeken naar de rol van de rechter: Was deze actief
of lijdelijk en ten aanzien van welke aspecten? Ten derde blijkt dat de
proceseconomie in brede zin een grote rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling
van het bestuursrecht. Een belangrijk kenmerk van het bestuursprocesrecht was
dat het, in vergelijking met het civiele procesrecht, snel, eenvoudig en goedkoop
was. Het doel van dit boek is om via dit historische onderzoek beter inzicht te
krijgen in de veranderingen in het bestuursprocesrecht die zich na de invoering
van de Awb hebben voltrokken.
2.
In het tweede hoofdstuk staat de totstandkoming van de wet op de Raad van
State in 1861 centraal. In de eerste decennia van de negentiende eeuw werd
rechtsbescherming tegen overheidsbeslissingen onder andere geboden door de
burgerlijke rechter via aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Hierbij was de
reguliere civielrechtelijke procedure van toepassing. Ook bestonden er mogelijkheden binnen de administratie om herziening van het besluit te vragen door
middel van bezwaar en administratief beroep. Voor deze rechtsmiddelen
bestonden geen algemene wettelijke regelingen. Door de toename van de
omvang van het overheidshandelen nam de vraag naar rechtsbescherming tegen
overheidshandelen toe. Aanvankelijk leek het erop dat de burgerlijke rechter
degene was die deze bescherming zou gaan bieden. De weerstand van het
bestuur tegen inmenging in bestuurlijke zaken door een van hem onafhankelijke
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instantie was echter groot. Door het uitbouwen van het systeem van
administratief beroep verkleinde het bestuur de noodzaak en mogelijkheid om
een beroep te doen op de civiele rechter. Mede omdat de civiele procedure te
ingewikkeld was voor bestuurlijke zaken, en de administratieve procedure een
snel, eenvoudig en goedkoop alternatief bood, verwierf het administratieve
beroep langzaam een grotere rol in de administratieve rechtsbescherming.
Naarmate het administratieve beroep een grotere rol ging spelen bij de
rechtsbescherming tegen bestuursbeslissingen, werd de noodzaak tot wettelijke
regeling van de procedures groter. Dit gold ook voor het beroep op de Kroon,
dat onder andere werd opengesteld tegen beslissingen van gedeputeerde staten.
In 1861 kwam de wet op de Raad van State tot stand. Bij de beslissing om de
Raad van State een rol toe te kennen bij de beslechting van bestuursgeschillen
heeft het Franse recht een grote rol gespeeld. Het Franse procesrecht was echter
niet de inspiratiebron voor de procedure bij de Afdeling geschillen van de Raad
van State. Daarvoor werd dit procesrecht te tijdrovend, te omslachtig en te duur
bevonden.
In de wetsontwerpen voor de wet op de Raad van State werd een stelsel
voorgesteld waarbij de beslissing over het bestuursgeschil werd genomen door
de Kroon, op advies van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de
Raad van State. De meerderheid van de Tweede Kamer was geen voorstander
van de Raad van State als onafhankelijke bestuursrechter, maar wilde wel dat de
totstandkoming van het advies van de Afdeling voor de geschillen van bestuur
met de nodige waarborgen werd omgeven. Het tekort aan rechtsbescherming,
veroorzaakt door het ontbreken van een onafhankelijke rechter, diende te
worden ondervangen door de waarborgen van een goed geregelde contradictoire
procedure. Vanuit de regering bestond verzet tegen een wettelijk geregelde
procedure. Op het moment dat aan de burger procesrechten werden toegekend in
het kader van een procedure tegen de overheid, betekende dit dat het bestuur als
partij deel uitmaakte van het proces, hetgeen volgens haar in strijd was met de
positie van de overheid. De regering pleitte voor een administratieve procedure,
waarin de Raad als adviesinstantie, onder toezicht van het bestuur, de
inlichtingen inwon die nodig waren voor de beslissing van het geschil door de
Kroon. Er was dus bijvoorbeeld geen behoefte aan regels van materieel
bewijsrecht. In de wet die in 1861 tot stand kwam, was de inrichting van de
adviesprocedure geregeld in vier artikelen. De Kamerleden gingen hiermee
akkoord omdat ze gevoelig waren voor het argument dat de procedure bij een
uitgebreidere regeling zou gaan lijken op het burgerlijk procesrecht, dat
ingewikkeld, traag en duur was.
Gedurende de lange periode dat de rechtsbescherming door een algemene
onafhankelijke administratieve rechter niet van de grond kwam, maakte het
administratief beroep een ontwikkeling door waarbij deze vorm van
rechtsbescherming zich een solide positie binnen het administratieve recht
verwierf. Wel was de procedure vrij minimaal en veel bevoegdheden waren niet
geregeld, ook niet na de wijziging van de Wet op de Raad van State in 1962.
Kenmerkend voor de procedure bij de Kroon vanaf de tweede helft van de
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twintigste eeuw waren de op het betreffende departement vervaardigde
ambtsberichten, die op het geschil toegesneden feitelijke, juridische en
beleidsmatige informatie bevatten. Deze ambtsberichten maakten het voor de
Kroon mogelijk om ook in complexere zaken, bij gegrondverklaring van het
beroep, zelf in een vervangend besluit te voorzien. Dit werd beschouwd als een
van de grote voordelen van het Kroonberoep.
3.
In het laatste kwartaal van de negentiende eeuw gingen er toch weer, mede
onder invloed van de ontwikkelingen in Duitsland en Frankrijk, stemmen op om
een onafhankelijke bestuursrechter in te stellen. In het derde hoofdstuk worden
de ideeën en wetsvoorstellen van een aantal voorstanders daarvan, Buijs, de
Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello en Loeff, besproken. In dit
hoofdstuk wordt ingegaan op hun ideeën over de inrichting van de procedure.
Deze ideeën vertonen grote overeenkomsten: Er werd steeds uitgegaan van een
met voldoende waarborgen omklede procedure, waarin het publieke belang werd
gewaarborgd doordat de actieve rechter zijn uitspraak deed in overeenstemming
met de materiële waarheid. Deze overeenkomsten in de inrichting van het
procesrecht zijn opvallend omdat de auteurs verschillende uitgangspunten
innamen ten aanzien van de functie van het procesrecht. Bij Buijs en de
Commissie-Kappeyne van de Coppello speelde de bescherming van subjectieve
rechten een belangrijke rol, bij Loeff stond de handhaving van het objectieve
recht centraal. Dit verschil in functie komt wel tot uitdrukking in de
verschillende manieren waarop de Commissie en Loeff tegen de bepaling van de
omvang van het geding aankijken. Uit de schriftelijke behandeling van het
wetsontwerp van Loeff blijkt wel dat de Kamerleden op dit punt verdeeld zijn.
Ten slotte gaan alle voorstellen uit van een procesrecht dat snel, eenvoudig en
goedkoop is.
4.
Uiteindelijk resulteerden de wetsontwerpen van de Commissie-Kappeyne van de
Coppello en van Loeff niet in de totstandkoming van een algemene
mogelijkheid van beroep bij een administratieve rechter. In 1902 kwam echter
wel de Beroepswet tot stand. Deze wordt besproken in het vierde hoofdstuk. In
de Ongevallenwet van 1901 werd beroep opengesteld tegen beslissingen op
grond van die wet. Om deze rechtsbescherming te effectueren moest snel een
wettelijke regeling tot stand worden gebracht. Dit was de Beroepswet. Op grond
van deze wet kon beroep worden ingesteld bij de raden van beroep, met hoger
beroep bij de Centrale Raad van Beroep.
Een van de belangrijkste karakteristieken van het klassieke bestuursprocesrecht, de ongelijkheidscompensatie, vindt zijn oorsprong in de Beroepswet. Uit
de wetsgeschiedenis blijkt dat het fenomeen een optelsom van verschillende
aspecten is. Ten eerste was de wetgever oprecht begaan met het lot van de
werknemer en was men er zich van bewust dat deze over minder middelen en
minder opleiding beschikte. Ten tweede was de actieve rechter een
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vanzelfsprekend onderdeel van het proces, hij vormde de spil van de procedure.
En vanuit de opzet van het procesrecht, en de waarborging daarin van het
publieke belang door de toetsing aan de materiële waarheid, diende deze rechter
zich in ieder geval in te zetten voor het actief achterhalen van de waarheid. Uit
de wetsgeschiedenis blijkt dat van de rechter verwacht wordt dat hij zich daarom
ten behoeve van de werknemer nog een beetje extra inzet. Ook is er een verband
tussen ongelijkheidscompensatie en proceseconomie. De procedure moet snel,
eenvoudig en goedkoop zijn. Door de actieve rol van de rechter kan de
procedure eenvoudig blijven en is er geen behoefte aan procesvertegenwoordiging.
In het eerste ontwerp van de Beroepswet van 1902 was de rechter de
bevoegdheid toegekend om het bestreden besluit ook te toetsen aan niet door
partijen aangevoerde gronden. Bij nader inzien vond de regering het echter niet
wenselijk dat de rechter op dit punt een onbeperkte vrijheid zou krijgen om een
beslissing van een bestuursorgaan te toetsen: de uitspraak van de rechter diende
zich te beperken tot de onderwerpen die hem door de vordering van partijen
waren voorgelegd. De taak van de rechter was immers het beslissen van
geschillen. Reformatio in peius was wel mogelijk, maar dan binnen de omvang
van het door partijen bepaalde geschil. Al snel na de invoering van de eerste
Beroepswet, in 1905, ging de Centrale Raad van Beroep er echter toe over om
ambtshalve het gehele besluit te toetsen. Dit werd in overeenstemming geacht
met het publieke belang dat bij het besluit was betrokken. Ook bleek dat het
lastig was om de omvang van het geschil op een andere manier af te bakenen
omdat uit de beroepschriften vaak niet duidelijk bleek wat de vordering van
partijen was. Op deze jurisprudentie bestond kritiek, zij werd niet in
overeenstemming geacht met de sociale functie van dit procesrecht. Het
ambtshalve bepalen van de omvang van het geschil was daarom voorwerp van
discussie bij de herziening van de wet in 1955. De invoering van een wettelijk
voorschrift dat de rechter opdroeg zijn uitspraak te beperken tot het punt van
geschil, bleek echter niet haalbaar. De rechter kreeg uiteindelijk de vrijheid en
niet de verplichting om dit te doen, maar daarmee bleef de onzekerheid over de
omvang van de toetsing bestaan, ondanks de ontwikkeling van een
jurisprudentielijn waarin die vrijheid vaste vorm kreeg. De bevoegdheid tot het
doen van een uitspraak waardoor appellant slechter werd van zijn beroep bleef
bestaan.
Het toekennen aan een onafhankelijke rechter van de bevoegdheid om zelf
in de zaak te voorzien lag niet voor de hand omdat het nemen van besluiten
primair de taak van het bestuur is. Hierover werd dan ook aanvankelijk niets in
de Beroepswet bepaald. Wel werd de verplichting om zelf te voorzien opgelegd
in diverse socialezekerheidswetten, waaronder de Ongevallenwet. Doordat de
rechter na de beslissing van het geschil zelf de uitkering vaststelde kon de
burger snel zekerheid worden geboden over zijn rechten. In praktijk bleek deze
zekerheid ten koste te gaan van de snelheid. In de Beroepswet van 1955 werd
het zelf voorzien dan ook als een bevoegdheid en niet meer als een plicht
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geformuleerd. Naarmate in de loop der tijd de werkdruk van de rechter toenam,
werd minder zelf voorzien. Dit werd als een gemis ervaren.
5.
Na de Tweede Wereldoorlog werd weer gepleit voor de instelling van een
algemene onafhankelijke administratieve rechter. In het vijfde hoofdstuk wordt
een aantal beroepsgangen besproken waarvan de regeling van de inrichting van
de procedure was te vinden in de Wet op de Raad van State. In 1963 kwam de
Wet beroep administratieve beschikkingen (Wet Bab) tot stand. Op grond van
deze wet kon beroep op de Kroon worden ingesteld tegen beschikkingen van de
centrale overheid. De te volgen procedure was grotendeels gelijk aan die van de
adviesprocedure bij het Kroonberoep maar bevatte enkele extra waarborgen,
zodat de beroepsgang toch enkele kenmerken had van de procedure bij een
onafhankelijke rechter. In praktijk is weinig gebruikgemaakt van deze
rechtsgang. In 1976 kwam met de Wet administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen (Wet Arob) eindelijk het algemeen administratief
beroep op een onafhankelijke rechter, de Afdeling rechtspraak van de Raad van
State, tot stand. Ook deze procedure werd geregeld in de Wet op de Raad van
State en kwam deels overeen met die van het Kroonberoep. De Afdeling
rechtspraak beschikte over bevoegdheden om zelf feitenonderzoek te doen, en
mocht ambtshalve de omvang van de toetsing bepalen. In die zin was de
Afdeling een actieve rechter. Hij beschikte echter niet over de bevoegdheid om
zelf in de zaak te voorzien. Dit gebrek, in combinatie met een weinig actieve
houding ten aanzien van de feiten, was ervoor verantwoordelijk dat veel
uitspraken niet meer behelsden dan een vernietiging op formele gronden en
terugverwijzing naar het beslissende bestuursorgaan. Eén en ander hing ook
samen met het enorme succes van het Arob-beroep, waardoor de werkdruk hoog
was, en er weinig ruimte was voor een actieve opstelling.
Naast het Arob-beroep stond nog steeds voor een groot aantal geschillen
beroep open op de Kroon. Dit Kroonberoep werd door toedoen van het
Benthem-arrest in 1988, met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet
Kroongeschillen (TwK), grotendeels vervangen door beroep op de in een
onafhankelijke rechter omgevormde Afdeling voor de geschillen van bestuur
van de Raad van State.
De positieve werking van de TwK was grotendeels te danken aan de
ambtsberichten van de (verzelfstandigde onderdelen van de) departementen. Uit
de evaluaties van de TwK kwam naar voren dat het voor daadwerkelijke
rechtsbescherming belangrijk is dat de rechter het geschil kan beslissen door zelf
een nieuw, finaal, besluit in de zaak te nemen. Dat kon in veel gevallen alleen
wanneer hij over voldoende kennis van de feiten beschikte. In de mogelijkheid
voor de rechter om actief feitenonderzoek te doen, én te laten doen, lag dus een
sleutel tot succesvolle administratieve rechtsbescherming.
Ten tijde van de totstandkoming van de TwK werd al gewerkt aan de
grootscheepse herziening van de rechterlijke macht. Na de invoering van de
TwK was nog duidelijker dat het ingewikkelde systeem van verschillende
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administratieve rechtsgangen niet langer houdbaar was. Er gingen dan ook
steeds meer stemmen op om het administratieve procesrecht te uniformeren.
Waar voorheen in de discussie over administratieve rechtspraak de nadruk had
gelegen op de vragen wíe de administratieve rechter moest zijn, over welke
geschillen hij diende te oordelen, en hóe intensief de toetsing moest zijn,
ontstond, nu het antwoord op deze vragen enigszins was uitgekristalliseerd,
meer aandacht voor de vraag hoe de procedure voor de onafhankelijke
administratieve rechter diende te worden ingericht.
6.
In 1994 kwam de Awb tot stand met daarin een algemene uniforme regeling
voor het bestuursprocesrecht. De totstandkoming van deze wet wordt besproken
in het zesde hoofdstuk. In het nieuwe uniforme procesrecht stond, volgens de
memorie van toelichting bij de tweede tranche van de Awb, niet meer de
handhaving van het objectieve recht maar de rechtsbeschermingsfunctie
centraal. Er werd echter niet gedefinieerd wat onder ‘rechtsbescherming’ diende
te worden verstaan. Enerzijds zou uit de tekst kunnen worden opgemaakt dat het
ging om een sterk gesubjectiveerd procesrecht, lijkend op het civiele procesrecht
en passend bij het uitgangspunt van meer gelijkwaardigheid tussen overheid en
burger in het licht van de kwalificatie van deze relatie als een wederkerige
rechtsbetrekking. Anderzijds kan uit de MvT en het voorgestelde procesrecht
worden geconcludeerd dat er met het primair stellen van de rechtsbeschermingsfunctie niet zo heel veel verandert, behalve dan dat de reformatio in peius niet
meer mogelijk zal zijn. De actieve, waarheidsvindende, ongelijkheidscompenserende rechter bleef gewoon bestaan. In de literatuur gingen de meeste auteurs
uit van het tweede alternatief. Ten slotte wordt in de MvT het belang benadrukt
van een zo spoedig en effectief mogelijke afdoening van geschillen. De rechter
kreeg daarom de bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien.
Een verandering ten opzichte van het daarvoor bestaande bestuursprocesrecht werd geïntroduceerd met artikel 8:69 lid 1 Awb, dat bepaalde dat de
rechter uitspraak diende te doen op de grondslag van het beroepschrift, de
overgelegde stukken, het verhandelde tijdens het vooronderzoek en het
onderzoek ter zitting. In dit artikel komt volgens de MvT de keuze voor de
rechtsbeschermingsfunctie tot uitdrukking. Het artikel beperkte de rechter in zijn
vrijheid om zelf de omvang van het geding te bepalen, dit met name met het oog
op het voorkomen van een reformatio in peius. Het leek er dus op dat artikel
8:69 lid 1 de activiteit van de rechter op dit vlak zou kunnen beperken, maar het
was niet duidelijk in welke mate. In het algemeen werd verwacht, óf gehoopt,
dat de nieuwe bestuursrechter een actieve rechter zou zijn, actief op het vlak van
de feitenvaststelling en bij het bieden van rechtsbescherming.
7.
Na de invoering van de Awb ontwikkelde het procesrecht zich in de richting die
in de meeste literatuur niet was voorzien. In de jurisprudentie werd ten eerste
een strenge lijn gehanteerd met betrekking tot de interpretatie van artikel
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8:69 lid 1 Awb. De omvang van het geding werd bepaald door de door appellant
aangevoerde gronden en de rechter mocht alleen ambtshalve toetsen aan
bepalingen van openbare orde. Om welke bepalingen het gaat, afgezien van de
bepalingen betreffende de bevoegdheid en de ontvankelijkheid, werd niet
meteen duidelijk, maar het was in ieder geval niet zo dat alle bepalingen van
dwingend recht van openbare orde waren. De omvang van het geding werd
verder beperkt door wijziging, naar aanleiding van de trechterjurisprudentie, van
de betekenis van artikel 6:13 Awb. Op grond van de wetsgeschiedenis bij deze
bepaling konden appellanten in (hoger) beroep geen onderdelen van een besluit
aanvechten waartegen niet al was opgekomen in een wettelijk voorgeschreven
voorprocedure. Ten slotte werd in 2013 het relativiteitsvereiste ingevoerd in de
Awb. Op grond van artikel 8:69a kan een aangevoerde beroepsgrond alleen nog
tot vernietiging van het bestreden besluit leiden, wanneer de beweerdelijk
geschonden rechtsnorm strekt tot bescherming van de belangen waarin eiser stelt
te zijn geraakt. De omvang van het geding werd met de invoering van artikel
8:69a Awb bepaald door de vraag of de door eiser aangevoerde gronden, voor
zover deze steunen op regels en beginselen die strekken tot bescherming van
zijn belangen, kunnen leiden tot vernietiging van het bestreden besluit. Daarmee
is een volgende stap gezet in de subjectivering van het bestuursproces.
Een tweede grote verandering betreft de houding van de rechter ten aanzien
van de feitenvaststelling. De veranderingen die sinds de invoering van de Awb
op het gebied van de feitenvaststelling hebben plaatsgevonden zijn groot. Bij de
invoering van de Awb was de actieve, naar de materiële waarheid zoekende
rechter nog het uitgangspunt omdat deze kon bijdragen aan de
rechtsbescherming van de burger, onder andere voor zover de rechter daardoor
het geschil beter finaal zou kunnen beslissen. Al kort na de invoering van de
Awb is de rechter zich terughoudender gaan opstellen bij het doen van
ambtshalve onderzoek naar de feiten. De oorzaken die daarvoor genoemd
worden, zijn de onduidelijkheden over het gebruik van de in de Awb gegeven
onderzoeksbevoegdheden, budgettaire overwegingen en de opvatting dat
feitenonderzoek geen taak is van de rechter maar van partijen. Deze laatste
opvatting heeft steeds verder terrein gewonnen en de verantwoordelijkheid voor
het bewijs van de feitelijke stellingen wordt geacht primair bij partijen te liggen.
Die rolverdeling tussen burger en bestuursorgaan geschiedt hoofdzakelijk
volgens de taakverdeling zoals die is bepaald ten aanzien van het nemen van het
primaire besluit. Daarbuiten blijkt het voor partijen soms lastig te zijn om er
achter te komen wat de rechter op het gebied van het aanleveren van de feiten
van hen verlangt. Als gevolg van het verschuiven van de verantwoordelijkheid
voor de feiten naar partijen, is de vraag gerezen of de vrijbewijsleer nog wel
houdbaar is en of er geen regels van materieel bewijsrecht in het bestuursrecht
geïntroduceerd moeten worden. Een alternatief is het vaststellen van nadere
regels voor de bewijsvoering, waaruit partijen beter kunnen opmaken wat hun
plichten zijn. Tot nu toe zijn hierin geen stappen ondernomen door de wetgever.
De bovengenoemde veranderingen hebben ertoe geleid dat van de ‘actieve
rechter’ in klassieke zin ten aanzien van de feitenvaststelling en de ambtshalve
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bepaling van de omvang van het geding geen sprake meer is. Twee
ontwikkelingen dragen ertoe bij dat er inmiddels gesproken kan worden van een
actieve rechter ‘nieuwe stijl’. Ten eerste werd het feit dat de rechter
aanvankelijk weinig geschillen definitief beslechtte, gezien als een vorm van
passiviteit. Nadat hierin een omslag had plaatsgevonden, en de rechter
daadwerkelijk meer geschillen definitief afdeed, werd de rechter geprezen om
zijn activiteit op dit vlak. Dit gaat nu zelfs zo ver dat naar de ‘klassieke
bestuursrechter’ als ‘lijdelijke’ rechter wordt verwezen.
Ten tweede is met de Nieuwe zaaksbehandeling de rechter opnieuw
dominus litis geworden. Op zich is het uitgangspunt van de Nieuwe
zaakbehandeling niet nieuw: een vorm van regiezitting werd al voorgesteld door
de Commissie-Kappeyne van de Coppello, en ook het zittingsgerichte werken
was oorspronkelijk als zodanig bedoeld. Ten opzichte van zijn eerdere rol is de
activiteit van de rechter nu echter uitgebreid doordat hij tot taak heeft om te
onderzoeken in hoeverre een geschil ook buiten het juridische kader kan worden
opgelost. Hiermee krijgt hij meer mogelijkheden om geschillen finaal te
beslechten. Al met al is er sinds de invoering van de Awb veel veranderd in de
rol van de rechter.
Wat is de reden van deze veranderingen? Ten eerste had het klassieke
bestuursprocesrecht zijn wortels in het administratief beroep. De ‘activiteit’ van
de klassieke bestuursrechter hield feitelijk een grote vrijheid voor de rechter in.
Deze vrijheid was een afspiegeling van de vrijheid die een hoger bestuursorgaan
had bij het nemen van een beslissing in administratief beroep omdat naast de
rechtmatigheidstoetsing ook de toezichtsfunctie een rol speelde. In die context
was de vrijheid van de rechter om zelf de omvang van zijn toetsing te bepalen en
actief aan waarheidsvinding te doen vanzelfsprekend. Het invullen van die
actieve rol werd ingewikkelder toen de algemene bestuursrechter zijn intrede
deed. De subjectivering van het bestuursrecht begon al met de invoering van de
Wet Arob. De Arob-rechter deed weinig eigen onderzoek naar de feiten en
beperkte zijn ambtshalve toetsing buiten de omvang van het geschil in beginsel
tot wat we nu de bepalingen van openbare orde noemen. Hem is wel verweten
dat hij ‘lijdelijk’ was, maar achteraf is het de vraag hoe hij anders invulling had
kunnen geven aan zijn taak. Bij de totstandkoming van de Wet Arob lag de
nadruk op zijn positie als eerste algemene onafhankelijke rechter, en de aard en
de omvang van zijn toetsingsbevoegdheid. De inrichting van de procedure was
bij de totstandkoming van de wet nauwelijks aan de orde geweest.
Een tweede reden voor de ontwikkeling van het bestuursprocesrecht in de
richting van een partijengeschil is dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw de
overheid sterk betrokken was geweest bij de emancipatie van het individu,
waardoor de omvang van de overheid sterk was toegenomen. Vanaf de jaren
negentig staat, met het oog op de kosten, het terugtreden van de overheid hoog
op de politieke agenda. De emancipatie van het individu wordt dan gezien als
iets wat zich onafhankelijk van de overheid voltrekt. Dan is het niet vreemd dat
ook in een bestuursrechtelijke procedure meer verantwoordelijkheid bij het
individu komt te liggen. De activiteit van de rechter in de periode voor de
419

invoering van de Awb werd daarnaast ook wel gezien als bevoogding. Meer
verantwoordelijkheid voor de burger in de procedure kan ook worden gezien als
meer controle van diezelfde burger over de procedure en dus als een vorm van
verbetering van diens rechtsbescherming.
De derde reden dat het bestuursprocesrecht zich heeft ontwikkeld in de
richting van een partijengeschil is dat het oude systeem door de enorme groei
van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming niet meer houdbaar was.
Ambtshalve feitenonderzoek en toetsing ultra petita kosten tijd en geld. In de
jaren zeventig van de vorig eeuw was er een periode waarin het not done was
om bij het debat over rechtsbescherming van burgers ook de kosten ervan te
betrekken, maar met de toename van het aantal beroepsmogelijkheden en de
hoeveelheden procedures waren maatregelen ten behoeve van efficiëntie en
effectiviteit van de rechtspraak onontkoombaar. Al snel na de invoering van de
Awb stonden de kosten van het ambtshalve feitenonderzoek ter discussie. De
veranderingen in de inrichting van het bestuursprocesrecht hebben zich dus ook
voltrokken omdat het vereiste dat het bestuursprocesrecht snel, eenvoudig en
goedkoop dient te zijn, een constante is gebleven.
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Summary
The explanatory memorandum to the General Administrative Law Act (GALA)
refers to the ‘classical administrative procedure’. This term refers to a number of
features which the various procedural regulations of administrative law prior to
the introduction of the GALA all, to a greater or lesser degree, had in common.
This procedural law contained a central role for the judge, who actively sought
to establish the facts in accordance with the substantive truth. He was also
authorised to determine the scope of the dispute, regardless of the scope put
forward by the parties. In some cases the judge had the power, after annulment
of the contested order, to substitute his own judgment in place of the annulled
order. Thanks to the active role of the judge administrative law was quick,
simple and inexpensive.
Not much remains in the character of the current administrative procedural
law of the "classic" procedural law as described twenty years ago in the
explanatory memorandum of the second tranche of the General Administrative
Law Act. The review on lawfulness of orders is still central to the verdict, but
with regard to other characteristics, administrative procedural law has undergone
some major changes.
The active attitude of the judge in respect of the facts is now an exception;
fact finding by the judge is rare, the facts are generally established on the basis
of the information provided by the parties. Also, regarding the determination of
the scope of the dispute, the judge is much more passive. He still tests against a
limited number of legal rules, the rules of public order, but otherwise only
assesses the grounds put forward in the appeal against the order. Because parties
now have more responsibility for the proof of the factual assertions and the
formulation of their grievances, and because the written and unwritten rules of
administrative law have become more complicated in other respects, it is no
longer possible to speak of an simple procedure. Compensation for the
inequality of arms by the court still takes place in practice, but it is no longer
seen as an essential characteristic of administrative procedural law. Therefore
legal advice is sometimes advisable. Together with the need, where necessary, to
seek expert advice at the party’s own expense, this makes the process, quite
apart from the court registry costs, expensive in some cases.
From a historical perspective it can be said that it was almost inevitable that
the general administrative procedural law, as it was designed in the GALA in
1994, would have to stabilise in the midst of the fields of influence that impact
it. For the first time there was one single general administrative procedural law,
in the first instance to be applied by a single authority, the district court. The
uniform procedure of the GALA was partly a compromise between the
previously existing procedural laws, but also an attempt to combine the best of
those procedural laws in one scheme. An explanation for the structure of the
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GALA and the changes in the procedural law of the last twenty years should
therefore partially be sought in the past. This dissertation describes the
development of the structure of the administrative procedural law on the basis of
the parliamentary history of a number of relevant provisions of Administrative
Procedure. The development of three activities of the court, the fact-finding, the
ex officio determination of the scope of the dispute and the substitution of the
administrative order with the court’s decision, are examined in the light of the
function of the procedure, the role of the courts and the procedural economy.
The major schemes where the parliamentary history has been examined are the
Appeal Act (Beroepswet) and the Council of State Act (Wet op de Raad van
State). The purpose of this book is to use this historical research to better
understand the changes in administrative procedural law that have taken place
since the introduction of the GALA.
The second chapter focuses on the creation of the first Council of State Act
in 1861. In the first decades of the 19th century legal protection against
government decisions was offered by the civil court through liability for torts.
For this, the normal civil proceeding was used. There were also opportunities to
apply within the administration for a reconsideration of its decision: forms of
objection and administrative appeal. There were no procedural rules for these
proceedings. Due to the increasing scope of government actions the demand for
administrative law protection grew. Initially it seemed that the civil court would
provide this protection. The resistance of the government against interfering in
administrative matters by one of its independent bodies, however, was great and
by expanding the system of administrative appeals the administration reduced
the need and opportunity to appeal to the civil court. Partly because the civil
procedural law was too complicated for administrative affairs, and the
administrative procedure offered a quick, simple and inexpensive alternative,
administrative appeal slowly gained a greater role in the administrative legal
protection.
As the administrative appeal began to play a greater role in legal protection
against administrative decisions, the need grew to formalise the procedure.
Proponents of formalisation pointed to the need for more procedural rights for
the appealing citizen. Opponents felt that proceedings had to be brought before
the civil courts and that the appearance that the government could also be the
judiciary was to be avoided. In 1861, the Council of State Act came in to force.
French law played a major role in the decision to grant a role in the resolution of
administrative disputes to the Council of State. However, the French procedural
law had not been the inspiration for the procedure in the litigation Department of
the Council of State. The procedural law was considered too time consuming,
cumbersome, and expensive.
The first draft of the Council of State Act proposes that the Council adopt
an advisory role and to leave the final verdict in administrative disputes with the
Crown. At that time, in 1861, the majority of the Second Chamber was in favour
of an advisory function for (a Department of) the Council of State, provided that
the realisation of that advice was surrounded by the necessary guarantees. The
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lack of legal protection against the decision of the government should be
addressed by the guarantees of an adversarial procedure. There was opposition
from the government to the granting of litigation rights to citizens as adversarial
proceedings means that the government becomes a party in the proceedings,
which they felt was contrary to the position of the government.
The government called for an administrative procedure in which the
Council acts as an advisory body, under the supervision of the government, and
makes the inquiries necessary for the decision of the dispute by the Crown.
There was no need for substantive rules of evidence. The Council may on the
one hand be called 'active' because it, in contrast to the civil courts, was
responsible for the collection and appreciation of the facts. On the other hand,
the Department of the Council had few statutory powers for this purpose and the
fact-finding
is
carried
out
under
government
supervision.
During the long period where legal protection by an independent
administrative court failed to emerge, the administrative appeal developed as a
form of redress to establish a solid position within administrative law. However,
the procedure was fairly minimal and many powers were not regulated, even
after the amendment of the Council of State Act in 1962. Characteristic of the
procedure with the Crown as judge from the second half of the twentieth century
on, were the official reports, the 'package' with the factual information, legal
context and policy tailored to the dispute made by the relevant department.
These official reports made it possible for the litigation Department of the
Council of State, even in complex cases, to provide for a replacement decision if
an appeal is granted. This was considered one of the great advantages of the
Crown appeal.
In the last quarter of the nineteenth century, driven by developments in
Germany and France, and perhaps in response to experiences with the Crown
appeal, support for the establishment of an independent administrative court
increased. In the third chapter the ideas of Buijs, the State Commission of
Kappeyne van de Coppello, and Loeff are discussed regarding the powers and
procedures of this court. What is striking is that these ideas on the establishment
of procedural law, despite the different assumptions regarding the function of
procedural law, nevertheless showed great similarities. The ideas are all based
on sufficient safeguarded procedure, in which the public interest is safeguarded
by the court ruling in accordance with the substantive truth. Furthermore, all
ideas are based on proposals of a procedural law simpler than the civil
procedural law.
Ultimately, none of the proposals resulted in the creation of a general
appeal to an administrative court, but in the meantime the Appeal Act was
established in 1902. This is discussed in the fourth chapter. The Appeal Act
came about because the Accidents Act of 1901 created the possibility of appeal
against decisions taken under that Act. The appeal may be brought before the
courts of appeal with a further appeal to the Central Appeals Court. With the
Appeal Act the first real administrative procedural law was established. With
regard to the fact-finding by the court, parliamentary history determined that it
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also serves to compensate for the inequality between the appellants and the
government. It is striking that also provides that the court must confine its ruling
to the issues advanced by the appellants because it is considered a procedure for
dispute resolution. Nevertheless the Central Appeals Court, referring to the
function of maintaining the objective law, review the whole decision ex officio,
regardless of what is claimed by the appellants. In certain cases this resulted in
employees who appealed against the amount they received in benefits,
ultimately losing their benefits completely. With the amendment of the Appeal
Act in 1955 this is seen as a problem by the government, and the new Article 69
was altered so that the court only reviews beyond the grounds sought by the
appellant when it is in his favour. This attempt succeeds only in part, because
the principle that court decisions should be consistent with the objective law was
not abandoned.
After World War II an effort was once again made to establish an
independent administrative court. In the fifth chapter, a number of avenues for
appeal are discussed of which the arrangement of the procedural law can be
found in the Council of State Act. In 1963 the Appeal of Administrative
Decisions Act (Wet Bab) was enacted. Under this law, appeal to the Crown may
be brought against decisions of the central government. The procedure was
largely identical to that of the advisory Crown appeal procedure but contained
some additional safeguards to grant the appeal procedure some features of a
procedure with an independent court. In practice little use was made of this
judicial process. In 1976 the Administrative Decisions Appeals Act (Wet Arob)
finally ensured a general administrative appeal to an independent judge, the
Judicial Division of the Council of State. The procedure is governed by the
Council of State Act. The court has powers to make its own inquiry, and must
determine the scope of the review ex officio. In that sense, the Act provided for
an active judge. However, he did not have the power to have his judgement
replace the original decision. This shortage, combined with an inactive attitude
towards the fact-finding, meant that many cases went no further than quashing
the decision on formal grounds and referring the case back to the original
administrative body. This also coincided with the huge success of the Arob
appeal, so the caseload was high, and there was little room for an active attitude.
Beside the Arob-appeal there were still a large number of disputes that were
subject to the Crown appeal procedure. This Crown appeal, through a
combination of the Benthem judgment in 1988 and the introduction of the
Temporary Crown Appeal Act (Tijdelijke wet Kroongeschillen, TwK), was
largely replaced by appeal to the Department of Administrative Disputes, which
had been transformed into an independent court.
The positive effect of the TwK was largely due to the official reports of the
(autonomous parts of the) departments. The assessments of the TwK showed
that for effective legal protection it is important that the court can decide the
dispute by adopting a new, final, decision on the matter. That was only possible,
in many cases, when the court had sufficient facts in a case. The possibility for
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the court to actively engage in fact-finding, and to have inquiries made on its
behalf, was key to successful legal protection in administrative cases.
At the time of the establishment of the TwK, a major overhaul of the
judiciary was already underway. With the introduction of the TwK it became
even clearer that the complex system of different administrative legal avenues
was no longer tenable. There were increasing calls to standardize the
administrative procedural law. Where previously in the discussion of
administrative law the emphasis had been on the question of which body was to
form the administrative court, which disputes that court would have to decide,
and how strict the scrutiny should be, now, with the answer to these questions
somewhat crystallized, more attention was paid to how the procedural law for
the independent administrative judge should be structured.
In 1994, the GALA was created, which contained a general arrangement for
administrative procedural law. The establishment of this law is discussed in the
sixth chapter. The new uniform procedural law, according to the explanatory
memorandum to the second tranche of the GALA, does not place the objective
law at its centre, but rather the function of legal protection. However, it does not
define what "legal protection" should be understood to mean, so that the
message is open to multiple interpretations. On the one hand the text to suggest
that, from the government’s perspective, the law tends towards a strongly
subjectified procedure, similar to the civil procedural law and in keeping with
the principle of greater equality of arms between government and citizens in
light of the characterization of the association as a reciprocal relationship.
Alternatively it can be concluded from the explanatory memorandum and the
proposed procedural law that the primary consideration of legal protection has
not changed much, except that the reformatio in peius will no longer be possible.
The active, truth finding, inequality compensating judge will continue to exist.
Finally, the explanatory memorandum emphasizes the importance of an
expeditious and effective settlement of disputes. The court will therefore have
the power to provide a final decision in the case.
A change from the previous system of administrative procedural law is
introduced by article 8:69 paragraph 1 GALA, which provides that the court
rules on the basis of the application, the documents provided by the parties, the
proceedings during the preliminary investigation and the hearing. This article
expresses the legal protection aspect of the law. According to the explanatory
memorandum, it is an article that restricts the court’s ability to determine the
scope of the dispute, particularly with a view to the prevention of reformatio in
peius. It therefore seems that article 8:69 paragraph 1 could limit the activity of
the courts in this field, but it is not clear to what extent. It is generally expected,
or hoped, that the new administrative courts will take an active role, active in the
area of fact-finding and in providing legal protection.
In the application of the GALA, the procedural law developed in a direction
which was not foreseen in most of the literature. First of all, in the case law a
strict line is taken regarding the interpretation of article 8:69 paragraph 1
GALA. This means that the court may only rule ex officio on public policy
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provisions. What these provisions entail, apart from the provisions on
jurisdiction and admissibility, is not immediately apparent, but it is certainly not
true that all the mandatory legal provisions are public policy provisions. The
scope of the dispute is further limited by the expansion, in response to the
“funnel jurisprudence” (a case can only become narrower on appeal, not
broader), of the meaning of article 6:13 GALA. Under this provision, the
appellants in (further) appeal cannot appeal any part of a decision which has not
already been challenged previously in a legally prescribed procedure. Finally,
the relativity requirement was introduced the GALA in 2013. Under article
8:69a, a raised ground of appeal may only lead to the quashing of the contested
decision, when the allegedly violated legal norm intended to protect the interests
in which the plaintiff claims to have been affected. With the introduction of
Article 8: 69a GALA the scope of the dispute is determined by whether the
grounds relied on by the plaintiff, to the extent that they seek to protect their
interests, can lead to the quashing of the contested decision. This is another step
in the subjectification of the administrative procedural law.
A second major change concerns the attitude of the courts in respect of the
fact-finding. The changes that have taken place since the introduction of the
GALA regarding the finding of fact are large. At the time of the introduction of
the GALA, the active, material truth-seeking judge was still the norm because he
could contribute to the legal protection for citizens, even to the extent that he
could provide a final decision in a dispute. Shortly after the introduction of the
GALA, the court took a more reticent position regarding ex officio fact-finding.
The causes which are mentioned are the uncertainty about the use of the court’s
investigative powers in the GALA, budgetary considerations and the opinion
that fact-finding is the task of the parties and not the court. This latter view has
gained more and more ground and the responsibility for the facts is considered
to primarily lie with the parties. The distribution of that responsibility between
civilians and administrative bodies corresponds largely to the division of
responsibilities as determined with respect to the initial administrative decision.
Outside of this parties sometimes have difficulty finding out what the judge
requires of them in the gathering of the facts. As a result of shifting the
responsibility for the facts to the parties, the question arose whether the freedom
of proof doctrine is still tenable and whether any rules of substantive law of
evidence should be introduced in administrative law. An alternative is to
establish detailed rules for evidence, from which parties can better distil what
their duties are. So far no steps in this direction have been taken by the
legislature.
The above changes have meant that the "active judge" in the traditional
sense with regard to the fact-finding and the ex officio determination of the
scope of the dispute no longer exists. Two developments have contributed to the
fact that in the meantime an active judge 'new style' has arisen. Firstly, the fact
that the judge provided a final decision in very few cases was initially seen as a
form of passivity. After there had been a turnaround in this fact, and the judge
actually finally decided more cases, the court was praised for its activity in this
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area. This has now gone so far that the "classic administrative court” is referred
to as a “passive” judge. Secondly, with the new procedure, the court has once
again become dominus litis. In itself, the premise of the new procedure is not
new: a form of pre-trial had already been proposed by the CommissionKappeyne van de Coppello, and also the hearing-oriented manner of working
was originally intended as such. However, as compared to its previous role, the
activity of the judge now extends even further, because the court has the task to
investigate the extent to which a dispute can be resolved outside the legal
boundaries. This gives the court more opportunities to provide a final decision.
All in all, since the introduction of the GALA, the role of the judge has changed
a great deal.
The developments after the introduction of the GALA placed a larger
emphasis on the expeditiousness and effectiveness of the procedure. It is
increasingly clear that a speedy settlement of a dispute is essential for citizens
who embark on litigation. This emphasis sometimes came at the expense of
simplicity of the procedural law. As the judge become more passive and the
procedural law has become more complicated, it has become difficult to litigate
without proper legal representation. However, the extent to which this is the case
is strongly dependent on the nature and circumstances of the dispute. It must be
concluded that the administrative procedural law has changed dramatically since
the introduction of the GALA. Often the cause of these changes is sought in the
choice with the introduction of the GALA for legal protection as a primary
function of administrative procedural law. This suggests that a conscious choice
was made for a different organization of the administrative procedural law,
based more on civil procedural law. This choice is in part deduced from
literature and jurisprudence, but the overall picture of the development over the
past twenty years also shows that the choices for subjectification of
administrative procedure law were made at points where these choices coincided
with increased efficiency and effectiveness . However, history also shows that
despite all the attention to individual legal protection, the citizen was granted no
additional procedural rights in proceedings against the government. This is a
constant, besides the view that administrative law should be quick, simple and
inexpensive.
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