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1 Inleiding

Rechtsontwikkeling in het bestuursrecht manifesteert zich in vele, soms haast
onzichtbaar kleine stappen en enkele grote wendingen. Grote wendingen in de
bestuursrechtelijke rechtsontwikkeling zijn vooral aan wetgeving te danken. Dat
ook de rechtspraak voor de rechtsontwikkeling van betekenis kan zijn, wordt voor
het bestuursrecht minder snel aanvaard dan voor het privaatrecht. Het bestuursrecht komt voort uit het gezag waarmee staatsorganen de samenleving besturen;
dat was zo ten tijde van het autocratisch bewind van Koning Willem I en bleef zo
toen het staatsgezag in de loop van de 19de en de 20ste eeuw stap voor stap onder
democratische controle werd gebracht en gaandeweg met waarborgen voor de
burger werd omgeven.1 De vanzelfsprekendheid dat de overheid weldeed, maakte
plaats voor een model van democratische aansturing, met legaliteit, integriteit,
transparantie en politieke verantwoording als parameters.
Tot de door wetgeving bewerkstelligde grote veranderingen behoort de invoering van onafhankelijke bestuursrechtspraak, in Nederland een opvallend moeizaam proces dat bijna de hele 20ste eeuw heeft voortgeduurd. Angst dat
onverantwoordelijke rechters het beter zouden willen weten dan het bestuur,
heeft zowel de totstandkoming als de uitoefening van de rechterlijke functie in
het bestuursrecht afgeremd. Ook de beste wetgeving en weloverwogen beleid
kunnen echter niet voorkomen dat – al is het bij tijd en wijle – regeltoepassing
voorbijgaat aan de bijzondere noden van individuen.2 Wanneer zulke omstandigheden fundamentele rechten betreffen, ontleent de rechter daaraan de bevoegdheid en de plicht om het bestuur te corrigeren. Dit facet van de
rechtsontwikkeling draagt bij aan de legitimiteit van het bestuursrecht, maar staat
niet op zichzelf. De gegroeide betrokkenheid van het bestuur bij de verwerkelijking van fundamentele rechten is de vrucht van de ontwikkeling van het democratisch staatsbestel en een veranderde verhouding van het bestuur tot politiek,
economie en samenleving. Vragen van rechtvaardigheid kunnen niet meer met
een beroep op legale correctheid uit het discours van de bestuursrechtspraak
worden uitgebannen. Deze exogene en endogene dynamiek in de bestuursrechtspraak vormt het onderwerp van dit preadvies.
De rechtsontwikkeling in de bestuursrechtspraak staat niet los van economie,
politiek en samenleving, maar is ermee in wisselwerking, met als specifieke
1

2

Het bestuursrecht werd dus al als ‘instrument’ opgevat, lang voordat P. de Haan, Th.G.
Drupsteen en R. Fernhout deze instrumentaliteit van het bestuursrecht – in samenhang met
het waarborgkarakter daarvan – in het perspectief plaatsten van de sociale rechtsstaat (Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat – instrument en waarborg, Deventer: Kluwer 1978). Zie daarover mijn
bijdrage ‘Bestuursrecht en het ethos van de rechtsstaat’, in: M. Groenhuijsen, E. Hondius en
A. Soeteman (red.), Recht in geding, Den Haag: Boom 2014, p. 107-117, 107.
Vgl. mijn Thomas More Lecture: Law, Justice, and the Individual, Leiden/Boston: Brill 2011.
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constitutionele opdracht aan de rechter om in onafhankelijkheid de rechten van
het individu te waarborgen. Rechtsontwikkeling in de bestuursrechtspraak
verschijnt daarom in dit preadvies niet als een reeks heroïsche (of, vanuit een
andere optiek, de politiek bruuskerende) momenten waarin rechters ontwikkelingen naar hun hand hebben gezet, maar als facet van een ontwikkeling waarbij
wetgeving en bestuur evenzeer betrokken zijn. In alle drie – de wetgeving als
uitdrukking van de beslissende stem van de burgers in het voor hen geldende
recht, het bestuur als professionele uitoefening van zeggenschap over de te
regelen verhoudingen en de rechterlijke bescherming van de rechten van het
individu – komen constitutionele waarden tot uitdrukking.
In dit preadvies wordt een antwoord gezocht op de vraag wat de rechterlijke
taak in deze multipolaire rechtsontwikkeling kan betekenen. Mogelijk zullen
sommige lezers zo’n vraag bij voorbaat opvatten als het ter discussie stellen of,
erger nog, aantasten van het politieke primaat dat wordt afgeleid uit het democratische karakter van het staatsbestel. Het bestuur berust in een democratische
rechtsstaat inderdaad op democratisch aanvaarde wetten, maar dat het daarop
berust betekent niet dat alles onder democratische controle kan staan, noch
vooraf (want de wetten dragen het bestuur op de toepassingssituatie nader te
beoordelen en belangen af te wegen), noch achteraf (want verantwoording afleggen door bestuurders geschiedt over hun totale beleid en slechts incidenteel over
concrete beslissingen).
Voor de legitimiteit van democratisch staatsbestuur is het bestaan onmisbaar
van zulke tegen-machten die toetsen, ter verantwoording roepen en – wat de
rechtspraak betreft – bevoegd zijn te corrigeren wanneer beoordelingen en
belangenafwegingen juridisch niet deugen.3 Die rechterlijke taak en de binding
van politiek en bestuur aan nationale, Europese en internationale waarborgen van
de rechten van de mens zijn in de constituerende beslissingen over onze
rechtsorde politiek gewild en democratisch aanvaard. Het zijn de beslissingssituaties van aanhangig gemaakte zaken die de rechter in de positie plaatsen dat hij
kan bijdragen aan bestendiging en ontwikkeling van vertrouwen in het recht.

3

10

Zie Pierre Rosanvallon, La contre-d!emocratie. La politique "a l’âge de la d!efiance, Parijs: !editions du Seuil
2006.

2 Rondblik

Staat en bestuur
Ons begrip van het bestuursrecht is vervlochten met ons idee van de staat. Het is
nog niet zo lang geleden dat het bestuursrecht, destijds meestal administratief
recht genoemd, in academische onderwijsprogramma’s werd beschouwd als een
aanhangsel van het staatsrecht. Men omschreef het onderwerp van het staatsrecht
(constitutioneel recht) als ‘de staat in rust’ en van het administratief recht als ‘de
staat in beweging’.4 Nu wordt het constitutionele recht allang niet meer gekenmerkt door ‘rust’, maar in een eerste rondblik voor dit preadvies gaat het om iets
anders: welke verhouding tussen bestuur en (individuele en collectieve) ‘bestuurden’ is in deze kijk op het bestuursrecht geïmpliceerd?
De historische bronnen in de formatieve periode van het bestuursrecht, de 19de
eeuw, zijn daarover wel duidelijk. Het begrip van de staat stond tegenover dat van
de samenleving, met als gevolg dat ‘besturen’ werd opgevat in een subjectobjectrelatie, zoals het woord eigenlijk ‘besturen’ (evenals administrer) eigenlijk
al zegt.
Tussen de Franse en de Duitse theorie bestonden en bestaan belangrijke
verschillen,5 maar daarin komen ze wel overeen. Dat is te verklaren uit de destijds
bepalende visie op de staat, namelijk die van het absolutisme. De overheid
verhield zich als bevoegde macht tot haar onderdanen. De taakopvatting van de
19de-eeuwse Nederlandse koningen is daarvan maar een voorbeeld; koninklijke
prerogatieven en zelfstandige algemene maatregelen van bestuur waren ervan het
bewijs. Het werkt ook door in het door deugden getemperde etatisme van een
20ste-eeuwse auteur als A.M. Donner,6 evenals in de concentratie op ‘bevoegdheden’ – maar ook de begrenzingen daarvan – in het zgn. Nijmeegse staatsrecht.7
De overheid is actief door te handelen ten opzichte van private personen en
rechtspersonen, in een modern jargon de ‘bestuurden’. De hierbij behorende

4

5
6

7

W.G. Vegting, Het algemeen Nederlands administratiefrecht, eerste deel, Alphen aan den Rijn:
N. Samsom N.V. 1954, p. 9, alwaar hij Van Vollenhoven citeert over Oppenheim (uit de
Oppenheimbundel: Nederlandsch Administratiefrecht 1919, p. 2).
J.P. de Jong, Bestuursrecht van vreemde herkomst. Een onderzoek naar de bronnen en grondslagen van een
drietal centrale elementen van de Nederlandse bestuursrechtstheorie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988.
Zie zijn ‘Bijdrage tot de discussie over de staatstaak’ (1951) en ‘Over het doel van de Staat’, in:
Tussen het echte en het gemaakte. Uit de geschriften van Prof. mr. A.M. Donner, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1986, p. 61-71 en 73-78.
B.F. de Jong, C.A.J.M. Kortmann, H.R.B.M. Kummeling (red.), Nijmeegs staatsrecht. Bundel opstellen
aangeboden aan mr. H.J.M. Beekman (Beekman-bundel), Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen 1987; D.J. Elzinga, ‘Nijmeegs staatsrecht’, NJB 1991, afl. 11, p. 438-441.
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concepten zijn die van ordre public en service public, en van Ordnungsverwaltung en
Leistungsverwaltung.8
Bestuur als staatsheerschappij is in de 19de en deels nog in de 20ste eeuw
eerst ingetoomd (via het legaliteitsvereiste,9 de invoering van administratieve
rechtspraak – al deed Nederland dat in moeizame stappen – en erkenning van
grondrechten als begrenzing van overheidsmacht) en vervolgens in de tweede
helft van de 20ste eeuw gedemocratiseerd. Dit heeft de bestuurstaak grondig
verbreed en veranderd: de rechtsstaat ontwikkelde zich tot een sociale rechtsstaat
en economische vrijheid werd ingekaderd in ordenende wetgeving.10

Emancipatie
De democratisering van politiek en bestuur leidde tot een bloei van het juridisch
instrumentalisme.11 Op de wet gebaseerde bestuursbevoegdheden werden
enthousiast begroet als vertolking van de wil van de meerderheid. Ook daarin is
het subject-objectschema blijven bestaan: het bestuurlijk handelen geeft uitdrukking en uitvoering aan de door de meerderheid nagestreefde inrichting van de
samenleving.
De weerstanden tegen het juridisch instrumentalisme in het bestuursrecht zijn
echter zelf ook een uiting van dit ‘democratische tijdperk’: centrale sturing wordt
niet klakkeloos aanvaard. Ze zijn dus een teken van de veerkracht van sociale en
economische motieven bij de articulatie van de rechtspositie van de burger en zijn
verbanden. Democratie berust – in tegenstelling tot alle totalitaire ‘-ismen’ (fascisme, nationaal-socialisme, communisme, religieus fundamentalisme) – op het
aanvaarden van onzekerheid,12 het leven met de voorlopigheid van politieke
beslissingen die door verkiezingen kunnen worden gecorrigeerd, het waarborgen
dat er ook vrijheid is voor degenen die een meerderheidsbesluit afwijzen.
Maatschappelijke, economische en particuliere subjecten ontwikkelen hun eigen
8

9

10

11
12

12

In de oudere term Eingriffsverwaltung, in plaats van Ordnungsverwaltung, komt de harde kant van het
bestuursrecht nog meer tot uitdrukking. Aan deze klassieke tweedeling zijn in recente Duitse
theorie de Gewährleistungsverwaltung, Lenkungsverwaltung, Abgabenverwaltung en Bedarfsverwaltung toegevoegd. Zie H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, München: Beck 2011, p. 6-9. Vgl. ook
E. Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee. Grundlagen und Aufgaben der
verwaltungsrechtlichen Systembildung, Berlin/Heidelberg/New York: Springer 2006, p. 166-170, die
lenkende en vermittelnde Verwaltung aan de Ordnungsverwaltung en Leistungsverwaltung toevoegt.
Zie daarover (en de redenen waarom deze term beter is dan ‘legaliteitsbeginsel’)
S.E. Zijlstra in S.E. Zijlstra (red.), Wetgeven. Handboek voor de centrale en decentrale overheid, Deventer:
Kluwer 2012, p. 71-80. Zie ook F.A. van Ommeren, ‘Het legaliteitsbeginsel als hoeksteen van het
staats- en bestuursrecht’, Ars Aequi 2010, p. 645-647.
Zie over de in de naoorlogse fase vergelijkbare ontwikkeling in het Duitse publiekrecht het vierde
deel van M. Stolleis’ Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland: Vierter Band 1945-1990, München:
C.H. Beck 2012, p. 404 e.v.
Vgl. B.Z. Tamanaha, The Perils of Pervasive Legal Instrumentalism (Montesquieu Lecture 2004),
Tilburg: Tilburg University 2004.
Vgl. J.-W. Müller, Das demokratische Zeitalter. Eine politische Ideengeschichte Europas im 20. Jahrhundert.
Berlin: Suhrkamp 2013, p. 477: ‘Der Totalitarismus stellt (. . .) den Versuch dar, sich ein für alle
Mal Gewißheit in der Politik zu verschaffen. Demokratie ist aber institutionalisierte
Ungewißheit.’

plannen met hun eigen dynamiek (hun levensprojecten13 en bedrijfsplannen),
waarbij ze de overheid in een complex van governance naast en tegenover zich
vinden. Verticale denkmodellen zijn eerst aangevuld met horizontale modellen14
en maken nu plaats voor ‘netwerken van rechtsontwikkeling’.15 De relatie tussen
bestuursorgaan en burgers of andere private rechtssubjecten is een rechtsbetrekking die zich ontwikkelt door uitoefening van rechten en nakomen van plichten
over en weer, wat niet wegneemt dat het bestuursorgaan een genormeerde
bevoegdheid heeft om in een besluit tot nadere vaststelling van die rechtsbetrekking over te gaan.16
Het fundamentele recht om tegen een besluit van het bestuur op te komen is
een uiting van de voor het onderwerp van dit preadvies cruciale verandering,
namelijk de emancipatie van sociale en economische actoren in de verhoudingen
zowel tot elkaar als tot het bestuur (dat we nog steeds, maar zonder autoritaire
bijbedoelingen ‘overheid’ noemen). Dat betekent niet dat de staat afsterft, zoals
wel eens is beweerd, of dat de vraag naar de constitutionele legitimiteit van het
bestuur vervaagt door voortdurende onderhandelingen met belanghebbenden.
Integendeel, het gaat er nog steeds om waartoe bestuursorganen bevoegd en
waartoe ze gehouden zijn: vragen die in het beroep tegen besluiten aan de orde
komen, al zijn er goede argumenten om de exclusieve fixatie op het besluit los te
laten. Daardoor moet de staatstaak zich gaan verhouden tot de ge€emancipeerde
ontwikkeling van eigen levensplannen door burgers, onder wie mensen die
– zoals migranten – een moeizame weg omhoog vinden of die – zoals medeburgers met een beperking – meer kunnen dan in afhankelijkheid hun levensdagen
slijten, mits ze daarin geruggensteund worden. Die staatstaak moet zich ook
verhouden tot de initiatieven die de dragers van het economische en culturele
leven ontwikkelen, en die behoefte hebben aan bestendige bescherming van
investeringen, voorzienbare ruimtelijke ordening en soms ook subsidies en
andere vormen van steunverlening om crises te boven te komen.

13

14

15

16

Ik ontleen deze term aan wat W.P. Simmons, (Human Rights and the Marginalized Other, Cambridge/
New York: Cambridge University Press 2011, p. 130 e.v.) schrijft over de proyectos de la vida die
migranten aan de Mexicaans-Amerikaanse grens motiveren om een lange weg vol ontberingen te
volgen. Het migratierecht is een deelgebied van het bestuursrecht waar de belangenafweging bij
uitstek het temporeel perspectief (van gevaarlijk verleden naar bescherming en ontwikkelingsmogelijkheden) vereist. Op andere manieren geldt dit ook voor het milieurecht en het
socialezekerheidsrecht.
Vgl. de tegenstelling van horizontale en verticale werking die in de grondrechtstheorie werd
gebezigd. Zie daarover E.M.H. Hirsch Ballin, ‘Hoofdstuk 1 – Grondrechten’, in: E.M.H. Hirsch
Ballin en G. Leenknegt (red.), Artikelsgewijs commentaar op de Grondwet, webeditie 2014 (www.
nederlandrechtsstaat.nl).
Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, Netwerken van rechtsontwikkeling. Preadvies voor de vergadering van de Christen
Juristen Vereniging op 7 mei 1999, Utrecht: Lemma 1999 en J.C.A. de Poorter (red.), De ordening van
mechanismen van rechtsvorming in de democratische rechtsstaat. Het primaat van wetgeving vanuit verschillende perspectieven belicht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014.
Uitgebreider daarover E.M.H. Hirsch Ballin, ‘Bestuursrecht en het ethos van de rechtsstaat’, in:
M. Groenhuijsen, E. Hondius en A. Soeteman (red.), Recht in geding, Den Haag: Boom 2014,
p. 107-117, 108-109.
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Rechtsontwikkeling rond en in de rechtspraak
Deze verhoudingen in hun meerzijdige verknoping zijn niet zomaar een ‘netwerk’, maar een patroon waarin fundamentele rechten van individuen en
gemeenschappen zich ontwikkelen. De Vienna Declaration and Programme of Action
on Human Rights van 1993, aanvaard door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties, heeft de samenhang tussen individuele vrijheidsrechten en
sociale, economische en culturele rechten van individuen en gemeenschappen
in het licht gesteld. Schoolbesturen en hun organisaties zijn partners van de
overheid in de realisering van het grondrecht op onderwijs, het Verdrag van
Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden van 25 juni 1998 waarborgt
burgerparticipatie. Beleid voeren is niet een monopolie van de overheid, maar een
verhevigde en versnelde interactie. Die te reduceren tot een bipolair model van
ordenen of presteren, is niet meer adequaat. Daarom zullen we verkennen waar in
de patronen van toetsing van het bestuurshandelen dit interactieve gezichtspunt
tot uiting komt. Het onderwerp van de rechtsontwikkeling in de bestuursrechtspraak wordt hier dus in een constitutionele context besproken. Van daaruit
kan de lijn worden doorgetrokken naar methoden van rechtsvinding die de
maatschappelijke gevolgen van beslissingen tot onderwerp van gesprek in de
rechtszaal maken.17
Bij de bestuursrechtelijke rechtsontwikkeling denken we dus in dit preadvies
aan de ontwikkeling die het bestuursrecht als geheel doormaakt en die inwerkt op
de rechtspraak. Dit manifesteert zich in vele kleine stappen, waaronder soms zo
kleine stappen dat ze onopgemerkt blijven, en af en toe grote stappen, doorbraken in de rechtsontwikkeling, zoals de toepassing van gelijke behandeling
ongeacht geslacht op de sociale zekerheid in de jurisprudentie van de Centrale
Raad van Beroep sinds 1988.18 In de rechtspraak wordt bij voortduring uitleg
gegeven aan het nationale, Europese en internationale materi€ele bestuursrecht en
hebben de algemene leerstukken vorm gekregen die nu in de Algemene wet
bestuursrecht zijn gecodificeerd, maar uiteraard ook op die basis weer geïnterpreteerd moeten worden. Daartoe behoort ook de rechtsontwikkeling die de
eigen positie van de bestuursrechter betreft en de mate betreft waarin hij kan
doordringen in het domein van bestuurlijke beoordelingen en belangen. In de
afscherming daarvan ten opzichte van rechterlijke toetsing wordt een beroep
gedaan op een herleiding van ‘alle gezag tot een punt, de democratisch gelegitimeerde staat’. J. van der Hoeven wees er in zijn historische studie over de
bestuursrechtelijke rechtsontwikkeling al op dat deze doctrine ‘een rechtstreekse
nazaat van oudere soevereiniteits- en gezagstheorie€en’ is en slechts beperkte

17

18

14

J.C.A. de Poorter, Het overbruggen van de kloof tussen recht en samenleving. Over rechtsvorming door de
bestuursrechter en hoe de samenleving daarbij te betrekken (inaugurele rede Tilburg University), Tilburg:
Tilburg University 2013.
Zie voor het beginpunt van een decennium met belangrijke uitspraken de reactie daarop in een
brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 mei 1988 (Kamerstukken
II 1987/88, 20453, 5).

realiteitswaarde heeft.19 Het veelomvattende verhaal van de bestuursrechtelijke
rechtsontwikkeling klopt als het ware aan de deur bij de behandeling van
individuele rechtszaken. Daarbij zal worden nagegaan in hoeverre een gebrek
aan kritische distantie ten opzichte van het bestuur de rechter hindert in zijn rol
in die rechtsontwikkeling.

Vermaatschappelijking van het bestuursrecht
De vermaatschappelijking van het bestuursrecht20 plaatst het bestuur in een
verscheidenheid van ordenende, waarborgende, arbitrerende en ondersteunende
functies ten opzichte van andere actoren, die hun eigen aandeel in de interacties
en de netwerken hebben. Ze brengt mee dat regeltoepassing met een soort
discretionair prerogatief plaats moet maken voor een voortdurende – slechts ten
dele voorspelbare, maar wel minstens transparante en controleerbare – afstemming op maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De administrative state
(waarover nader in hoofdstuk 5) krijgt een interactieve rol en behoeft een
voortdurende argumentatieve legitimatie.21 Anders dan totalitaire staten kan hij
zich niet op de ‘zekerheid’ van de collectieve ideologie en de instructies van het
leiderschap daarin beroepen.
Daarbij past geen doctrinaire afstandelijkheid van de bestuursrechter. Deze zou
plaats moeten maken voor een attitude die meer gelijkenis vertoont met de
gewone, feiten beoordelende, redelijkheid en evenwichtigheid eisende rechterlijke
functie. In de bestuursrechtspraak is een veelzijdige benadering nodig, een
360o-methode ten opzichte van de betrokken persoonlijke en maatschappelijke
belangen. In de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
komt dit keer op keer naar voren.22 De begrenzing van de overheidsbemoeienis
door verantwoordelijkheden van andere subjecten is er aan twee kanten: een
terugtrekken uit de waarborging van grondrechten zoals door neoliberalen
bepleit, is net zo min evenwichtig bestuur als dirigisme. Zoals uit het vervolg
zal blijken, is dit preadvies dus geenszins een pleidooi voor ‘minder staat’, maar
wel voor beter recht.
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3 Het constitutionele kader van de
bestuursrechtelijke
rechtsontwikkeling

Het legaliteitsvereiste
In het privaatrecht is het gemeengoed geworden dat rechtsontwikkeling niet
alleen door wetgeving plaatsvindt, maar ook in de kleine en soms grote stappen
van rechterlijke herinterpretaties. Het woord herinterpretatie gebruik ik omdat
elke tekst altijd al geïnterpreteerd is, ook bij ‘eerste lezing’; anders zou hij
betekenisloos zijn. De interpretaties die bij herlezing worden gegeven, verhouden
zich niet alleen tot de tekst zelf, maar ook – voor zover ze bekend zijn – tot
voorgaande interpretaties. Het interpreteren is dus een iteratief proces; vandaar
dat Jacques Derrida hier het woord it!eration gebruikt, dat in de moderne politieke
theorie dankzij Seyla Benhabib bekend is geworden.23 De dynamiek van het
herinterpreteren kan door de context (zoals maatschappelijke en culturele veranderingen) worden versneld of juist vertraagd. De modernity, die zich – aldus
Hartmut Rosa24 – als een toenemende versnelling manifesteert, is niet alleen een
versnelde economische en technologische ontwikkeling, maar ook een versnelde
verandering van de betekenissen die aan woorden en symbolen worden gehecht,
met als keerzijde een vervreemding of zelfs frustratie bij diegenen die deze
veranderingen niet kunnen ‘meemaken’ (dus niet waarderen, of zelfs zien als
een ontkenning van wat voor hen waardevol was geworden).
De terughoudendheid van de strafrechter om innoverende interpretaties te
geven, vloeit voort uit de aard van het strafrecht: omdat het linea recta in de
persoonlijke vrijheid ingrijpt, is voorzienbaarheid een wezenlijk rechtsstatelijk
vereiste; dit komt tot uiting in het nulla poena-beginsel, dat zowel het vereiste
van een duidelijke wettelijke omschrijving als het verbod van terugwerkende
kracht omvat. Hieruit wordt ook het analogieverbod afgeleid, dat volgens Kloosterhuis inhoudt ‘dat analogische constructie van strafbaarstellingen ten nadele
van de verdachte uitgesloten wordt geacht.’25 Het belang van het analogieverbod
is scherp zichtbaar geworden door de contrastervaring van het nationaal-socialisme, dat het in 1935 uitdrukkelijk terzijde stelde. Art. 2 van het Strafgesetzbuch
kwam toen te luiden: ‘Bestraft wird, wer eine Tat begeht, die das Gesetz für
23
24
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strafbar erklärt oder die nach dem Grundgedanken eines Strafgesetzes und nach
gesundem Volksempfinden Bestrafung verdient. Findet auf die Tat kein bestimmtes Strafgesetz unmittelbar Anwendung, so wird die Tat nach dem Gesetz
bestraft, dessen Grundgedanke auf sie am besten zutrifft.’26 Tijdens de Bezetting
is in 1943 art. 1 van het Wetboek van Strafrecht in dezelfde zin gewijzigd. Jansen
vermeldt in zijn boek over de Hoge Raad de tevredenheid daarover van de
nationaalsocialistische strafrechtsbeoefenaren: ‘Kampstra, een NSB-raadsheer in
het Hof Amsterdam, schreef dat een misdadiger nu niet meer door de letter van
de wet ontkwam.’27
Uiteraard worden in de strafrechtspraak ook vernieuwende interpretaties gegeven, bijvoorbeeld toen de Hoge Raad elektrische stroom begreep onder een ‘goed’
in de zin van art. 310 van het Wetboek van Strafrecht dat kan worden gestolen,
terwijl men ten tijde van het redigeren van die bepaling alleen nog maar aan vaste
voorwerpen dacht.28 Het zou echter een misverstand zijn het analogieverbod te
beschouwen als een enkel in het strafrecht relevant interpretatievoorschrift. Het
gaat immers om een implicatie van het legaliteitsvereiste, een constitutionele
norm die de voorzienbaarheid van bij wet op te leggen verplichtingen bewerkstelligt. Al gaat het daar doorgaans niet om vrijheidsbeneming, ook in het
bestuursrecht moet die eis worden gesteld aan overheidshandelen dat verplichtingen oplegt. Kloosterhuis merkt op dat in het belastingrecht ‘beperkingen gelden
voor de mogelijkheid om rechtsregels analogisch toe te passen (. . .). Aangenomen wordt dat analogische toepassing alleen toegelaten is als dit in het voordeel
is van de belastingplichtige.’29
In het voetspoor van Aleksander Peczenik (1937-2005) concludeert Kloosterhuis ‘dat verplichtende normen restrictief geïnterpreteerd moeten worden en bij
uitzondering analogisch toegepast kunnen worden’.30 Een verplichting behoeft
een sterkere argumentatie om voor de geadresseerde aanvaardbaar te zijn dan het
aan een ander overlaten van de beoordeling; dat geldt ook buiten het recht. In het
internationale recht, dat geen formele constitutie kent, is het evenmin anders: de
legitimiteit van rechtsregels hangt met name af van hun duidelijkheid, van de
symbolische bevestiging ervan, van hun consistentie en van hun inbedding in een
aanvaarde praktijk.31
In een stelsel van positief recht wordt dit rechtstheoretische inzicht ondersteund en bindend gemaakt door de constitutionele basisnorm dat het opleggen
van een verplichting een bijzondere legitimatie behoeft. Meestal wordt die basisnorm omschreven als het legaliteitsvereiste: ‘het overheidsoptreden dat ingrijpt in
de rechten en vrijheden van particulieren behoeft een wettelijke grondslag die
weer terug te voeren is op de Grondwet of een wet in formele zijn, op straffe van
26
27
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onrechtmatigheid.’32 Geïsoleerd beschouwd zou men dit kunnen aanzien voor
een ‘formeel’ vereiste, zoals simplificerende verslaggevers doen wanneer zij na
politieke adhesie voor een voorstel opmerken dat het ‘formeel’ nog de instemming van de ministerraad of van het parlement moet krijgen. Het constitutionele legaliteitsvereiste geeft uitdrukking aan een inhoudelijke maatstaf voor het
opleggen van verplichtingen aan mensen, namelijk die dimensies heeft zoals de
erkenning van hun waardigheid, persoonlijke vrijheid en onderlinge solidariteit. Het constitutionele recht bindt de uitoefening van bevoegdheden door
staatsorganen dan ook niet slechts aan een bevoegdheidsverdeling en procedures, maar ook aan constitutionele waarden zoals de rechten van de mens.
Tegen die achtergrond kan men het legaliteitsvereiste ook herformuleren als
een algemeen grondrecht op vrijheid, behoudens ieders verantwoordelijkheid
volgens de wet.33 Met Zijlstra zouden we dan ook kunnen zeggen dat het
legaliteitsvereiste de optimalisering van de beginselen van de democratische
rechtsstaat dient.34

Toepassing en afweging
Een slechts in abstracto gedachte norm (voor zover dat al kan, een norm denken
zonder een impliciet beeld van toepassing ervan) ondergaat nog geen interpretatie. Vragen van rechtsontwikkeling zijn dus altijd – dit geldt ook voor het constitutionele recht en het internationale recht – betrokken op toepassingssituaties.
Het recht is echter in weerwil van wat velen zich erbij voorstellen geen compleet
handelingsprogramma: ook al valt een gedraging binnen het bereik van een
rechtsbetrekking, het kan goed zijn (en is gelukkig ook vaak het geval) dat de
subjecten van die rechtsbetrekking een handelingsspeelruimte behouden, hetzij
doordat wet en contract er niets over zeggen, of doordat deze juridische normen
een zekere onbepaaldheid hebben.
Vandaar dat de civielrechtelijke jurisprudentie allang niet meer kan pretenderen
geschillen op te lossen door rechtsnormen op het geval ‘toe te passen’, maar
daarbij met de wettelijke en contractuele normen een nadere afweging moet
maken. Het gaat dan niet meer, althans niet meer alleen, om een herinterpretatie
van de premisse van een nog steeds syllogistisch gedacht beslisschema,35 maar
om een waarderende oordeelsvorming binnen de door de norm aan een der
partijen – of beide partijen – gelaten ruimte. In een eerdere publicatie omschreef
ik dit als een ontwikkeling van toepassingsjurisdictie naar een op afweging
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berustende belangenjurisdictie.36 Veel civielrechtelijke geschillen gaan over de
vraag welke vrijheid van handelingen de ene partij ten opzichte van de andere
heeft, anders gezegd in welke mate de ene partij verplicht was met bepaalde
belangen van de andere partij rekening te houden.

‘Vrije’ bevoegdheidsuitoefening
Het is van belang dit in gedachten te houden wanneer we de door Van Wijk
ontwikkelde theorie van de gelede normstelling in het bestuursrecht hernemen.
De aard van de bestuurstaken – hij gebruikte de ontwikkeling van de kernenergie
als een van de voorbeelden – brengt mee ‘dat de wetgever die wel beginnen moet,
veelszins blijkt te volstaan met eerste stappen, met voorlopige normen, met
normen in beginsel, het aan lagere wetgevers, die dichter bij de uitwerking in
de praktijk zullen staan, overlatende andere regels te stellen, en dikwijls aan
organen van de administratie om tenslotte voor het concrete geval het beslissende
woord te spreken, een woord dat veelal van geval tot geval verschillend zal
moeten zijn, omdat de gevallen zelf een eindeloze variatie vertonen.’37
Tot het laatste kwart van de vorige eeuw werd het als tamelijk onproblematisch
gezien – en bovendien, zoals uit Van Wijks woorden blijkt, als een praktische
noodzaak – dat de wetgever het aan de ‘administratie’ overliet om de inhoud van
de plichten te bepalen die krachtens de wet aan de burger werden opgelegd, net
als van de vergunningen of prestaties die hem werden toegekend. De ‘rechtmatigheid’ daarvan kon eventueel wel door de rechter worden beoordeeld (inclusief
eventuele gevallen van misbruik van bevoegdheid, bevoegdheidsoverschrijding of
willekeur), maar de ‘doelmatigheid’ was het exclusieve domein van de administratie. Daarom vond men het ook ondenkbaar om buiten het domein van de strikt
gebonden beschikkingen de rechter de bevoegdheid te geven, zelf in de zaak te
voorzien.38 Alleen in administratief beroep, na kundige advisering door een
afdeling van de Raad van State, zou de burger nogmaals zijn argumenten voor
een andere afweging met vrucht naar voren kunnen brengen. Deze opvatting
heeft ook na de invoering van aanvullende algemene bestuursrechtspraak in
197639 invloed gehouden totdat in 1985 een arrest van het Europese Hof voor
de Rechten van de Mens een einde maakte aan een brede toepassing van het
administratief beroep op de Kroon.40
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Het was een van de vruchten van de sinds medio jaren zestig versterkte
kritische houding tegenover gezag dat de vraag opkwam of de burgers zo niet
toch te veel aan oncontroleerbare macht waren overgeleverd en of de overheid
zelf niet meer moest doen aan transparantie en toetsbaarheid van haar afwegingen. Principieel was de kritiek die J. van der Hoeven formuleerde in 1974 in zijn
Themis-artikel, geschreven in het verschiet van de late invoering van (min of
meer)41 algemene bestuursrechtspraak bij de Wet administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen (Wet arob) van 1976. Hij wees erop dat een bestuursorgaan nooit zoals een private persoon vrij kan zijn om met het zijne te doen wat
hem goeddunkt. Het gaat om een ‘confrontatie tussen de vrijheid van de burger,
die zijn eigen vrijheid is, met die van het bestuur, die een “vrijheid” van geheel
andere orde is en in wezen een verplichting inhoudt’.42
Dit leidde tot verkenning van de grenzen van de bestuursrechtspraak in verhouding tot de ruimte die aan het bestuur gelaten moest worden. In de talloze
beschouwingen over dit onderwerp duiken woorden als ‘ruimte’ en ‘vrijheid’ aan
de ene kant en ‘grenzen’ en ‘marges’ aan de andere kant steeds weer op. De al
eerder begonnen ontwikkeling van ‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur’,
waarvoor de Grondwet sinds de herziening van 1983 een codificatie voorschreef,43 kreeg hierin een plaats: men zag in die beginselen de marges waarbinnen de bestuursorganen hun beoordelingen moesten verrichten, waarop de
rechter dan in ‘marginale toetsing’ – een door Van Wijk geïntroduceerde term44 –
zou moeten toezien. (In de beeldvorming van de taak van de bestuursrechtspraak
is deze goed gevonden term op den duur een ongelukkige rol gaan spelen, omdat
hij de indruk wekt dat rechtspraak voor de burger slechts van marginale betekenis
kan zijn.)

Ruimtelijke metaforen
Al deze discussies zijn dus gevoerd met ruimtelijke metaforen: grenzen die in
acht moeten worden genomen en door de rechter bewaakt, ruimtes van vrijheid
die voor bestuursorganen zijn afgebakend en door de rechter niet betreden
mogen worden, territoiren of terreinen van verantwoordelijkheid die voor staatsorganen moeten worden afgebakend en waar zetels staan, ‘de stoel van de
administratie’ waarop volgens een beeldspraak die reeds aan het begin van de
20ste eeuw werd gebezigd, de rechter niet zou mogen gaan zitten.
Hoewel ruimtelijke beeldspraken ons denken kunnen ondersteunen – in het
vervolg van dit preadvies zullen ze ook een rol spelen – moeten we wel bij de
beperkingen ervan stilstaan. Waarop wordt gedoeld zijn verschillen in bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden, waarop de betrokken (rechts)subjecten
41
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elkaar kunnen aanspreken. Een ongenormeerde bevoegdheid leeft alleen in
traditionele terminologie voort: de koninklijke onderscheidingen waarvan het de
Koning – dat wil ook hier zeggen: bij koninklijk besluit op voordracht van en
onder verantwoordelijkheid van een minister – heeft ‘behaagd’ die te verlenen, en
tot 1983 het benoemen en ontslaan van ministers ‘naar welgevallen’ (laatstelijk
art. 86), ook al was het parlementair stelsel al meer dan een eeuw oud.
De rechtsontwikkeling in de bestuursrechtspraak stond in de tijd sinds 1976 in
hoge mate in het teken van een precisering van de verhouding tot de bevoegdheden van bestuursorganen; deze laatste droegen aan de rechtsontwikkeling van
hun kant bij door de beoordelings- en afwegingskaders steeds verder te preciseren en vaak ook te publiceren, met name in beleidsregels. De op 1 januari 1994 in
werking getreden en sindsdien gefaseerd uitgebreide Algemene wet bestuursrecht
(Awb) codificeerde zowel de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het
meest uitgebreid in hun betekenis voor het besluitvormingsproces, als (sinds
1998) de juridische betekenis van beleidsregels.45
Voor dit normatieve krachtenveld tussen bevoegdheden toekennende wetgevende
organen, bestuursorganen en belanghebbende private subjecten is – met, zoals
gezegd, veelal ruimtelijke metaforen – een geijkte terminologie tot ontwikkeling
gekomen, al is die niet helemaal gelijkluidend. Waar er geen ‘gebonden beschikkingsbevoegdheid’ in het spel is, onderscheiden Konijnenbelt en Van Male in het
voetspoor van W. Duk tussen ‘beoordelingsruimte’ en ‘beleidsruimte’. Van beoordelingsruimte is sprake naarmate de wetgever minder ‘nauwkeurig (. . .) de
condities heeft omschreven waaronder een bestuursorgaan een bepaalde bevoegdheid moet of mag gebruiken.’46 Het gaat hier dus om de ‘toepasselijkheidscondities’. Als de beantwoording van de vraag of deze condities aanwezig
zijn, aan het bestuursorgaan zelf is overgelaten (wat kan blijken uit de woordkeus
of een clausule ‘naar het oordeel van. . .’), noemen Konijnenbelt en Van Male dit
‘beoordelingsvrijheid’. De rechter zou dan, zo schrijven zij, slechts ‘marginaal’
mogen toetsen of ‘het bestuursorgaan in redelijkheid niet tot zijn oordeel heeft kunnen
komen.’47 Over deze opvatting laten zij zich trouwens kritisch uit: ‘Het enkele feit
dat in een algemeen verbindend voorschrift een vaag begrip of ruime term is
gebruikt, is (. . .) onvoldoende om de rechter tot terughoudendheid te manen.’48
Daarentegen spreken zij van beleidsruimte of beleidsvrijheid ‘als er ruimte is om de
bevoegdheid (. . .) op verschillende wijzen te hanteren, (. . .) de hoe-vraag dus.’49
Ook dit betekent ‘dat de rechter het oordeel van het bestuursorgaan slechts
marginaal mag toetsen.’50
De ‘gelede normstelling’ komt er dus op neer dat er een normatieve tussenlaag
is tussen de wettelijke normen (die conform het legaliteitsvereiste zijn vast45
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gesteld) en de vaststelling van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking. ‘Marginale
toetsing’ van het gebruik van beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid geschiedt
aan de hand van algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ze bestaat ‘in alle
soorten en maten (. . .): van enigszins terughoudend tot uiterst marginaal’, aldus
Konijnenbelt en Van Male.51 Voor het evenredigheidsbeginsel geldt volgens de
huidige jurisprudentie dat slechts wanneer de rechter ‘‘kennelijke onevenredigheid’ tussen algemeen belang en individueel belang constateert’ hij schending
van art. 3:4, tweede lid, Awb52 zal aannemen:53 een soort terughoudendheid in
het kwadraat.
Beleidsvrijheid wordt door Konijnenbelt en Van Male ook als synoniem voor
‘discretionaire bevoegdheid’ gebruikt,54 in de Duitse terminologie ook ‘Ermessen’
genoemd. Duidelijker dan de ruimtelijke metaforen brengt deze tot uitdrukking
dat het gaat om een waardering van de belangen die overeenkomstig de toevoeging ‘pflichtgemäß’ moet worden uitgevoerd.55
Schlössels en Zijlstra vatten het hele scala van ‘beoordelingsruimte’ (onderverdeeld in objectieve beoordelingsruimte en beoordelingsvrijheid) en ‘beleidsvrijheid’ samen als ‘bestuurlijke beslissingsruimte’.56 Op enige nuanceringen na
komen hun systematiek en die van Konijnbelt en Van Male overeen, allen in het
voetspoor van oudere auteurs. Zij noemen naast Duk ook Vegting en Boasson,57
maar leggen wellicht nog iets meer nadruk op de betrekkelijkheid van deze
‘dogmatische indelingen’, waar het in werkelijkheid om ‘graduele verschillen’
gaat.58 Met Klap59 wijzen zij erop dat de rechter bestuurlijke beoordelingsvrijheid
aanzienlijk kan insnoeren door ‘een zware motivering te verlangen inzake de
voorgestane feitenkwalificatie’.60
Dat deze indelingen desalniettemin doorwerken in de houding van de rechter
bij de toetsing van besluiten, wordt sinds Struycken toegeschreven aan de wil van
de wetgever, die in diens woordkeuze tot uitdrukking zou komen: ‘Waar de wet
het bestuur vrijheid biedt, zou de rechter deze moeten respecteren en zich in zijn
toetsing moeten beperken.’61 Die opvatting wordt heden ten dage verdedigd door
Schreuder-Vlasblom waar het gaat om de volgens haar vereiste ‘enige mate van
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terughoudendheid bij de uitleg van rechtsnormen waarvan de betekenis in concreto
niet geheel met objectieve stelligheid is te bepalen, omdat ze door de wetgever
welbewust zo geformuleerd zijn dat ze het bestuur beoordelingsruimte laten, waarvan de invulling – mede – een bestuurlijk-politieke weging van feiten of belangen
vergt.’62 Volgens haar ligt rechterlijke terughoudendheid voorts ‘in het bijzonder
in de rede waar het gaat om de normering van de belangenafweging ter invulling
van de aan het bestuur toegekende beleidsruimte.’63 ‘Bij de toetsing daarvan
hanteert de rechter niet als maatstaf het resultaat van de weging indien die door
hem zou zijn verricht, doch de vraag of de weging van het bestuur, gelet op het
door hem gevoerd beleid, op zodanige wijze is verricht dat de ter zake gestelde
normen evident zijn geschonden en het bestuur niet in redelijkheid anders kon
menen.’64 Als voorbeeld haalt zij een uitspraak aan van de Afdeling bestuursrechtspraak over een afgewezen verzoek om vrijstelling van een bestemmingsplan
waarin expliciet wordt overwogen dat, hoewel ‘gelet op de ligging van het perceel
een andere beslissing niet ondenkbaar zou zijn geweest’, het genomen besluit
‘niet onredelijk’ wordt geoordeeld.65
Schlössels en Zijlstra wijzen er daarentegen op dat men voorzichtig moet zijn
‘met het leggen van te “wiskundige” verbanden tussen de genoemde begrippen
en de indringendheid van rechterlijke toetsing’.66 Men moet zich inderdaad
afvragen of de toch lang niet altijd helderziende wil van de wetgever het
rechtvaardigt om rechterlijke toetsing ‘terughoudend’ te doen zijn zodra ‘objectieve stelligheid’ of ‘evidentie’ van normschending ontbreekt. Hoewel deze opvatting grote invloed heeft uitgeoefend op de jurisprudentie van de Afdeling
bestuursrechtspraak, moet met Schlössels en Zijlstra erop worden gewezen dat
de woorden van de wet niet allesbepalend zijn voor de taakopvatting van de
rechter, maar ook zijn processuele bevoegdheden, zijn staatsrechtelijke positie,
alsook ‘rechtsculturele tradities, maatschappelijke ontwikkelingen en rechtspolitiek’.67

Vrijheden van verschillende soort
De wettelijke ‘beleidsvrijheid’ van bestuursorganen wordt geordend en ingeperkt
door intermediaire normstelling in plannen, beleidsregels en interne aanwijzingen onder allerlei benamingen. In de naoorlogse rechtsontwikkeling zijn normen
ontstaan die vele decennia als algemene beginselen van behoorlijk bestuur
bekend stonden en thans hoofdzakelijk in de Awb zijn gecodificeerd. Hiernaast
spreekt men van een tweede type ‘vrijheid’ voor bestuursorganen in de tussenlaag
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tussen wettelijke normen en vaststelling van de rechtspositie van de burger,
namelijk de ‘beoordelingsvrijheid’ waarbij het bestuursorgaan ‘ruimte’ heeft om
invulling te geven aan ‘vage’ normen.68
Dit onderscheid kwam reeds ter sprake, maar in aanvulling hierop moet een
kanttekening worden geplaatst inzake de rol van de burger. We hebben het hier
steeds over de handelingsspeelruimte van het bestuur, maar de burger
– met inbegrip van rechtspersonen – in een rechtsbetrekking tot de overheid
is geen willoos object. Ook hij heeft in bepaalde opzichten een handelingsspeelruimte, bijvoorbeeld inzake timing en duiding van verplichtingen tot het
verstrekken van inlichtingen. De rechter moet daarover oordelen nadat het
bestuursorganen de opvatting van de burger al dan niet heeft geaccepteerd.
In de interactie die het hedendaagse bestuursrecht kenmerkt, is deze nuancering van belang.

De rechterlijke taak
De rechterlijke taak in het bestuursrecht is in Nederland tot nu toe gefixeerd op
de beoordeling van het besluit waarmee het bestuursorgaan de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking nader bepaalt. Men zou dat anders kunnen regelen, zoals
onder andere in preadviezen voor de VAR is betoogd, maar voor het onderwerp
van dit preadvies kan zo’n ontwikkeling niet het startpunt zijn. De geldende
wetgeving houdt in dat op initiatief van een belanghebbende burger die beroep
instelt, de rechter het besluit van het bestuursorgaan69 moet ‘toetsen’ aan het
geldende recht.
In de taakopvattingen van rechters komen – al is het maar zelden met zoveel
woorden – beoordelingen van de constitutionele verhoudingen tot uitdrukking.
Het Nederlandse constitutionele recht kent vrijwel over de gehele linie70 een
legaliteitsvereiste, wat meebrengt dat het bestuursorgaan zijn gezag aan de
democratisch gelegitimeerde wet ontleent. Dat geldt dus ook voor een eventuele
discretionaire bevoegdheid, zij het dat het als een eis van goed wetgevingsbeleid
wordt gezien dat de discretionaire ruimte voor het maken van beleidsregels en
plannen en voor het nemen van besluiten niet onbeheersbaar groot is.71 Sinds de
jaren ’80 van de vorige eeuw is in wetenschap en politiek kritisch gereageerd op
68
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delegerende wetgeving zonder normatieve inkadering van de ‘bestuurswetgeving’.72 Ook vanuit het parlement, in het bijzonder vanuit de Eerste Kamer, is
meermalen gewaarschuwd tegen een erosie van het normatieve gehalte van de
wet.
Vanuit de constitutionele legitimiteitscriteria bezien is het fenomeen van de discretionaire ruimte (beleidsvrijheid, beoordelingsvrijheid) dus niet onproblematisch.
Zelfs de parlementaire wetgever (dat zou eigenlijk een duidelijker term zijn dan
‘formele wetgever’) mag de taak tot het bieden van houvast, rechtszekerheid en
betrouwbaarheid niet abandonneren door overmatig discretionaire bevoegdheden
toe te kennen en normen in al te vage termen te formuleren. De rechter kan zijn taak
in de rechtsontwikkeling niet adequaat vervullen als hij in de mist vaart. De wetgeving en eventueel normen van gelegitimeerd soft law, zoals beleidsregels, zijn nodig
als aanknopingspunten. Maar wat zijn de gevolgen voor de rechterlijke taak als de
wetgever legitiem terughoudend is in het reguleren van de te beoordelen rechtsbetrekking? Vereisten van consensusvorming, van flexibiliteit in veranderlijke omstandigheden en van complexiteit in de techniek van de uitwerking brengen mee dat de
wetgever ruimte moet laten voor nadere beoordeling en afweging zonder dat die tot
willekeur vervalt. De rechter mag dit niet beantwoorden met willekeur zijnerzijds,
maar dient beargumenteerd uitspraak te doen. Het zijn de constitutionele positie
van het bestuursorgaan !en die van de burger die bepalen aan welke normen en
waarderingen de rechter zijn beoordeling moet relateren.

De constitutionele positie van bestuursorganen
In beschouwingen over de rechterlijke taak is vaak nog de constitutionele positie
van bestuursorganen primair bepalend, en die van de burger slechts een correctief. In zoverre bouwt de dogmatiek van het bestuursrecht nog steeds voort op de
beschikkingsbevoegdheid van het bestuur, die als afgeleide van soevereiniteit
werd gezien. Men zou kunnen zeggen dat de autoriteit in deze denkwereld
– we hebben te maken met een ideologische strijd in het recht – wel in een
parlementaire constitutionele structuur is opgenomen, zoals ook het geval is in
het Duitse formalistische concept van de rechtsstaat, maar niet geïntegreerd in
een materieel rechtsstatelijke gedachtegang waarbij democratische en mensenrechtelijke vereisten elkaar wederzijds bepalen.73 De bevoegdheid van het bestuur
vond, redeneerde men eertijds, haar grenzen in het verbod van misbruik of
oneigenlijk gebruik van bevoegdheid (abus en d!etournement de pouvoir;74 vgl. in de
Duitse terminologie Ermessensmissbrauch en Ermessensüberschreitung). De rechterlijke
taak was dus een controle op het in acht nemen van grenzen, waaruit de term
marginale toetsing is voortgekomen. In de Duitse terminologie kan men zeggen dat
72
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het hier gaat om rechtspraak inzake rechtsbetrekkingen die niet ‘volldeterminiert’
zijn, doch slechts ‘teildeterminiert’.75 Problematisch in deze zienswijze is echter dat
de beperkte rechterlijke toetsing een vacuüm laat voortbestaan in verhouding tot de
constitutionele criteria voor legitimiteit, ook al wordt de afweging in formele zin
gedekt door de parlementaire toekenning van discretionaire ‘ruimte’.
Hier is per definitie geen sprake van een toepassing van de regel op het ‘geval’.
Rechtspraak daaromtrent kan dus geen ‘toepassingsjurisdictie’ zijn, terwijl ze
evenmin ‘belangenjurisdictie’ wil zijn. In een gedachtegang die teruggaat op het
werk van Struycken76 is daar waar de wetgever ten gunste van de administratie is
teruggetreden, slechts democratische controle op zijn plaats. Het bestuur zou
onder politieke aansturing de belangen afwegen en zich daarvoor politiek moeten
verantwoorden ten overstaan van vertegenwoordigende lichamen. Zou de rechter
daarin ‘treden’, dan zou hij het democratisch proces verstoren. Kummeling,
Vermeulen en Widdershoven wijzen er echter op dat democratische controle in
de praktijk de burger geen effectieve bescherming biedt.77
Deze constitutionele redenering heeft weliswaar op den duur niet het door
Struycken geprefereerde administratief beroep overeind kunnen houden, maar
werkt nog steeds door in de legitimatie van rechterlijke ‘terughoudendheid’ op
het gebied van het bestuursrecht. Die zou, aldus Schreuder-Vlasblom, daarom
geboden zijn omdat de wetgever ‘welbewust’ de normen zo heeft geformuleerd
dat het bestuursorgaan ‘beoordelingsruimte’ heeft ‘waarvan de invulling – mede –
een bestuurlijk-politieke weging van feiten of belangen vergt.’78 Het is echter de
vraag of de legitimatie van het bestuursorgaan werkelijk zo vergaande consequenties kan hebben. Er is hierbij reden voor een drietal bedenkingen.
De eerste betreft de aard van de terugtred door de wetgever. Het kan zijn dat
hier inderdaad, ‘welbewust’, een politiek orgaan – een minister bijvoorbeeld –
door de wetgever beslissingsmacht met politieke speelruimte krijgt toebedeeld.
Maar in de meeste gevallen kan dat helemaal niet de bedoeling zijn, omdat voor
de wetstoepassing een grote ambtelijke organisatie nodig is. Veel aannemelijker
is dat die terugtred berust op een praktische noodzaak en op de complexiteit van
de beslissituaties, in de verwachting dat de verdere uitwerking en toepassing wel
politiek moeten worden verantwoord maar niet zelf politiek van aard zijn. Het
gebod van onvooringenomen bestuurlijk handelen in de Awb (art. 2:4) verzet zich
tegen het politiseren van het bestuur, evenals – al richt deze bepaling zich niet tot
Nederlandse bestuursorganen – het in het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie verankerde ‘recht op behoorlijk bestuur’ (art. 41, eerste lid):
‘Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een
75
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redelijke termijn door de instellingen, organen en instanties van de Unie worden
behandeld.’ In de regel wil het toekennen van een discretionaire bevoegdheid ook
helemaal niet zeggen dat de parlementaire wetgever het bestuur binnen de
wettelijke kaders ongebreideld de vrije hand zou willen laten.
De tweede bedenking betreft de ontoelaatbaarheid van een situatie waarin de
ruimte voor het bestuur, voor de rechterlijke taak een vacuüm is. Ook de binding
van het bestuur aan grondrechten die daadwerkelijke bescherming bieden, maakt
deel uit van het constitutionele bestel en is door de wetgever die de verdragen
daarover goedkeurde gewild. Op het terrein van de grondrechten moet afdoende
rechtsbescherming worden geboden, wat in de afdelingsrechtspraak is aanvaard
voor de materie van art. 6 EVRM (bewijsvoering en vaststelling van schuld aan een
administratief delict). Gaandeweg wordt duidelijker dat dit geldt voor het gehele
bereik van de fundamentele rechten, waaronder de bescherming tegen refoulement.79
Men zou wellicht kunnen menen dat het ‘bestuurlijk-politiek’ karakter van de
weging kan worden gerealiseerd doordat de met de voorbereiding van de besluiten belaste ambtenaren daartoe guidance ontvangen, hetzij via beleidsregels of
interne instructies, hetzij via een algemene aanwijzing om in de geest van de
politiek verantwoordelijke te handelen. Deze gedachte geeft aanleiding tot de
derde bedenking. Hoewel loyale ambtelijke uitvoering consistentie vereist met het
algemene beleid, is de gedachte van een politieke aansturing van de nadere
afwegingen weinig realistisch, in elk geval niet in die mate dat daarmee de gehele
nadere beoordeling afdoende gelegitimeerd zou zijn. Beleidsregels zeggen niet
alles, en vaak zijn er geen directe aanwijzingen of beslissingen of wordt een
politieke inkleuring daarvan niet passend geoordeeld.

Constitutionele legitimiteit
Deze bedenkingen richten zich tegen de gedachte dat het bestuursorgaan gevrijwaard moet worden van rechterlijke toetsing omdat het een exclusieve, democratische legitimatie bezit om de nadere beoordelingen en belangenafwegingen te
verrichten. Maar is het werkelijk het een of het ander, dus hetzij een aan geregelde
onafhankelijke toetsing onttrokken bestuurlijk machtsbereik, hetzij rechterlijk
activisme dat het (door de wetgever beoogde) bestuurlijke primaat in de nadere
beoordeling tenietdoet? Deze vraag moet aanleiding zijn voor nadere overwegingen inzake de constitutionele legitimiteit van de bestuurlijke beoordeling en
afweging. Daniel Halberstam onderscheidt drie funderende constitutionele
waarden: voice, rights en expertise.80 Deze waarden leveren – in een wat meer
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genuanceerde ruimtelijke metafoor – de coördinaten op om de verhouding
bestuur-rechter nader te bepalen. In de vervulling van hun publieke taken wordt
de expertise van de professionele ambtelijke diensten geoperationaliseerd. Daarbij
staan ze enerzijds in een relatie tot de wetgevende organen aan wier regels ze
gebonden zijn en aan de politieke ambten waaraan ze ondergeschikt zijn, indirect
dus aan de voice van de burgers, en anderzijds in een relatie tot de rights van die
burgers. Het politiek-ambtelijke primaat mag geen burgerlijke rechteloosheid
veroorzaken. Het gaat om het bereiken en verder ontwikkelen van constitutionele
complementariteit – die ook een ‘dialoog’ en ‘co-actorship’81 inhoudt. Het is
trouwens opvallend dat de politiek zelf de rechtspraak vaak helemaal niet als iets
bijkomstigs of marginaals ziet. In de argumentatie voor toekenning van discretionaire bevoegdheden evenals in politieke discussies over het gebruik ervan
wordt integendeel regelmatig, ter geruststelling, erop gewezen dat de rechter
‘toeziet’ op het gebruik ervan.
Dit constitutionele kader van de rechtsontwikkeling in het bestuursrecht is
uiteraard geen statisch evenwicht, en eigenlijk helemaal geen evenwicht – al zal
men dat graag zo zeggen – tussen politieke legitimatie en rechterlijke waarborgen. Integere ambtelijke professionaliteit moet in het constitutionele denken een
plaats krijgen in verhouding tot de politieke beleidsbepaling;82 de identificatie van
deze twee op basis van organogrammen is misleidend. Beide dienen zich te
verhouden tot de constitutioneel gewaarborgde autonomie van burgers en hun
samenwerkingsvormen zoals ondernemingen en maatschappelijke verbanden.
Het gaat niet om de constitutionele legitimiteit van een van deze drie, maar om
die van de verhouding tussen de drie en dus van het samenstel daarvan.
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Soms, zo zullen we zien in hoofdstuk 4, is juist de afwezigheid van politieke beïnvloeding daartoe
geïndiceerd, bijvoorbeeld ten aanzien van centrale banken.

4 Van onderdanen naar burgers,
van overheden naar publieke
taakvervulling

Inleiding
De taak van het openbaar bestuur (de overheid, de administratie) is ge€evolueerd
van een ordenende staatstaak (gericht op een ongestoord functioneren van de
staat en van het openbare leven) tot die van een in het maatschappelijk en
economisch leven interveni€erende staat. De context daarvan is het 19de- en
20ste-eeuwse democratiseringsproces. Democratisering is meer dan vergroting
van parlementaire invloed en kiezersparticipatie. De drijvende kracht van de
democratisering is een emancipatiestreven83 dat zijn oorsprong vond in het
groeiend zelfbewustzijn van de Europese burgers. Zij ontwikkelden een economisch en cultureel potentieel waarvan autocratische machthebbers niet terug
hadden. De gevolgen daarvan reikten dieper dan een verlies van macht van
overheden. Ze brachten een transformatie van de publieke taakvervulling teweeg
die het bestuur middenin de samenleving plaatste. Directe politieke aansturing
maakte plaats voor complexe transacties die van het bestuur vooral een professioneel streven naar objectiviteit vergen.

De rechten en plichten van de burger
De emancipatie van de Europese burgers – ik gebruik deze term hier in zijn
juridische betekenis, die niet alleen de burgerij maar ook de arbeiders en boeren
omvat – nam van meet af aan juridische vormen aan. De burgers eisten zeggenschap over het recht dat hen bindt, waardoor wetgeving gezamenlijke, democratische zelfbinding werd: alleen zo kan recht tot vrijheid leiden en tot
wederkerig vertrouwen. Start- en referentiepunt van deze ontwikkeling is tot op
de dag van vandaag de D!eclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen van 1789, die
immers niet alleen vrijheden maar ook de staatsburgerlijke rechten en plichten
verwoordde. De binding van het staatsgezag aan de wetten die de burgers zichzelf
via hun volksvertegenwoordigers hebben gegeven, is de kern waaruit de democratische rechtsstaat zich met vallen en opstaan heeft ontwikkeld. Het is een
geschiedenis van revoluties en repressie, maar vooral een geschiedenis van
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emancipaties: van de Joden en andere gediscrimineerde bevolkingsgroepen, van
slaven, boeren en arbeiders, en pas in de 20ste eeuw van vrouwen. Met dat doel
heeft het bestuursrecht zich ontwikkeld van een ordenend systeem met als
voornaamste ambitie te voorkomen dat burgers elkaar of de overheid voor de
voeten liepen (het 19de-eeuwse Polizeirecht) tot een stelsel van rechten en plichten
die gelijkwaardig burgerschap waarborgen, gedragen door erkenning van rechten van
de mens. De rechten van de mens, met inbegrip van die rechten die de culturele,
economische en sociale dimensies van leven in vrijheid en waardigheid beschermen, zijn – ook waar ze niet of nog niet werden genoemd – de motor van de
bestuursrechtelijke rechtsontwikkeling van de afgelopen eeuw. Dit bepaalt de
functies en de waarde van het moderne bestuursrecht, wat wezenlijk meer zegt
dan dat het bestuursrecht door politici als een ‘instrument’ wordt gehanteerd.
Het politiek gezag over het openbaar bestuur berust op algemeen geldende
regels – wetten – waarin de voice (zie het slot van het voorgaande hoofdstuk) van
de kiezers door tussenkomst van hun vertegenwoordigers is verwoord. Met dat
doel zijn bestuursorganen aan de wet, niet aan de wisselende stemmingen van de
kiezers onderworpen. De positie van bestuursorganen wordt niet enkel bepaald
door hun gebondenheid aan de wet, maar ook doordat ze kennis moeten vergaren van de verhoudingen waarin die wetten moeten worden toegepast.
Een hyperresponsief bestuur – kleinschalige samenlevingen met een te nauwe
band tussen bestuurders en hun cli€enteel bieden daarvan voorbeelden – leidt
wellicht tot een zekere tevredenheid onder het electoraat, maar niet tot algemene
vrijheid. Vertrouwen op het recht mogelijk te maken is de belangrijkste functie
van wetgeving, sinds de stabiliteit van quasi-onveranderlijke rechtsnormen in de
agrarische samenleving plaats moest maken voor een stelsel van adaptief maar
voorspelbaar positief recht voor steeds meer in veranderlijke relaties verwikkelde
stedelingen. De moderne constitutionele ontwikkeling heeft geleid tot instituties
van een soort en stabiliteit die in de middeleeuwen onbekend waren.84 Het
burgerschap is zo de centrale institutie van de democratische rechtsstaat
geworden.

Intensivering van het besturen
De veranderingen die democratische legitimiteit in onze tijd ondergaat, zijn door
Pierre Rosanvallon beschreven als een drievoudige ontwikkeling: erkenning van
de betekenis van onpartijdigheid (impartialit!e), van weloverwogenheid (r!eflexivit!e)
en nabijheid ten opzichte van de burgers (proximit!e).85 Tot deze laatste dimensie
van legitimiteit behoren aandacht voor de bijzondere omstandigheden waarin het
bestuur zich jegens de burger manifesteert en inlevingsvermogen. Hoewel Rosanvallon deze dimensie als laatste in zijn trits analyseert, is het zinvol daarop in de
context van onze thematiek allereerst de aandacht te vestigen. Het is immers het
oogmerk van de gelede normstelling – bestuur dus als concretiseringsproces van
84
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de normering – dat recht wordt gedaan aan de bijzonderheden van de te reguleren situatie. Dit vereist aandacht voor het bijzondere,86 zoals in Aristoteles’
epie!keia,87 en een houding van aanwezigheid, empathie en compassie.88 De
bestuurders moeten begrijpen wat de bestuurden beleven en doormaken.89 Om
deze houding in praktijk te brengen moet er ruimte voor worden gemaakt dat de
burgers het bestuur voeden met informatie en inzichten in een door participerende democratie gekenmerkte gouvernance.90 Mede gezien de structuurloze directheid van het internet91 zullen nieuwe vormen van institutionalisering ook moeten
voorzien in feitelijke analyses en in analyses met rechtstreekse betrokkenheid van
belanghebbende burgers92 door institutions d’interaction.93
Het bestuur zit de burger in deze visie dicht op de huid. Dit mag zich uiteraard
niet tot alle leefsferen uitstrekken: fundamentele vrijheden stellen hieraan grenzen. We hebben het hier dan ook in feite over onderwerpen zoals zorg, sociale
zekerheid, milieubeheer en ruimtelijke ordening, waar publieke taken onmisbaar
zijn. De proximit!e in het bestuurlijk handelen doet er niet aan af dat elke specifieke
vorm daarvan dient te berusten op constitutionele en legislatieve beslissingen.
Rosanvallons andere contemporaine legitimiteitseisen – impartialit!e en r!eflexivit!e –
zijn niet minder belangrijk en komen op hun manier in de rechtsontwikkeling
van het bestuursrecht tot uitdrukking, bijvoorbeeld in de eis van onvooringenomenheid en in het zorgvuldigheidsbeginsel.
Schmidt-Aßmann laat zien hoe de proximit!e van de bestuurlijke taken zich zowel
in de differentiatie van het materi€ele bestuursrecht als in het bestuurlijk organisatierecht manifesteert. Wat het eerste betreft gaat het om die dimensies van het
bestaan waarin een hogelijk interactieve, vergaand verstedelijkte samenleving niet
meer kan volstaan met privaatrechtelijke arrangementen van samenleven en
samenwerken. Het zijn in bijvoorbeeld Duitsland dezelfde gebieden als te onzent,
waaronder het omgevingsrecht, het socialezekerheidsrecht, het economisch ordeningsrecht waaronder het telecommunicatierecht, het energierecht en het recht
betreffende de productveiligheid.94 Het bestuurlijk organisatierecht heeft – zoals
ook Rosanvallons beschouwing over de institutions d’interaction liet verwachten –
zich losgemaakt uit Max Webers Organisationsgestaltungswelt, dat wil zeggen de
wereld van de hogelijk geformaliseerde en hogelijk gecentraliseerde, hi€erarchisch
gestructureerde bureaucratische organisatie. Daarvoor komt meer en meer
een hogelijk informele, gedecentraliseerde, door horizontale verknopingen en
samenwerkingsrelaties bepaalde ‘fractale’ organisatie in de plaats.95 Als verschij86
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ningsvormen noemt Schmidt-Aßmann speciale organen voor marktordening
en marktregulering, publiek-private samenwerking, functioneel zelfbestuur en
inschakeling van technisch-wetenschappelijke expertise.96 Het in de traditionele
bestuursrechtelijke dogmatiek gepresenteerde beeld van een politiek aangestuurd
gebruik van beoordelings- en beleidsruimte is op zulke beleidsterreinen en in
zulke relaties niet alleen irre€eel maar ook uit het oogpunt van stabiliteit in het
sociale en economische leven evident onwenselijk.

Tripartitisering
Deze taken betrekken het bestuur niet alleen nauw bij individuele personen en
rechtspersonen, maar ook bij verhoudingen van concurrentie en belangenstellingen tussen private subjecten. De bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen worden
tripartiet. Op de bestuursrechtelijke deelgebieden zoals het omgevingsrecht en
het economisch ordeningsrecht gaat het vrijwel steeds om besluiten met derdebelanghebbenden. Wie primair, en wie ‘derde’ belanghebbende is, hangt af van
het aangrijpingspunt van besluitvorming en beroepszaak. Terughoudendheid in
de rechterlijke toetsing behoort er niet toe te leiden dat de ene partij ten opzichte
van de andere wordt bevoordeeld. Dat is niet alleen een kwestie van rechterlijke
attitude en taakopvatting. Of bij een besluit met belangen van derden rekening
moet worden gehouden, kan afhangen van de kwalificatie van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking. Private onderwijsinstellingen werden bijvoorbeeld benadeeld door de toelating van de door de overheid gefinancierde Open Universiteit
Nederland tot het aanbieden van een juridische HBO-bachelor-opleiding. De
Afdeling zag daarin echter geen economische activiteit, zodat de EU-regels inzake
staatssteun niet van toepassing zijn.97
De rechter raakt in deze rechtsontwikkeling steeds intensiever betrokken door
de eigen dynamiek van de gereguleerde verhoudingen. Het bestuursrecht heeft
een werking gekregen die zich uitstrekt tot het bieden van bescherming aan de
rechten van de mens in de onderlinge relaties. Die situatie was bijvoorbeeld aan
de orde in het Google-arrest van het Hof van Justitie van de EU.98 Daar ging het
weliswaar om een beroep van Google tegen de Spaanse evenknie van het College
bescherming persoonsgegevens, maar het materi€ele geschil speelde zich af tussen
Google en personen en rechtspersonen die het tonen van hen betreffende zoekgegevens wilden beperken.
De in deze verhoudingen wenselijke depolitisering van het bestuur is een
noodzaak voor het behoud van de legitimiteit van het overheidshandelen. Aan
de legitimit!e d’impartialit!e wordt voldaan door de – in verhouding tot traditioneel
trias-denken merkwaardige – opkomst van onafhankelijke of minstens ten
opzichte van de politiek gelegitimeerde bestuurders zelfstandige bestuursorganen. Sommige ervan hebben tot taak de professionaliteit van het bestuur te
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bewaken en dus toe te zien op aanwezigheid en gebruik van de vereiste expertise,
zoals door de Onderzoeksraad voor Veiligheid geschiedt. Het scherpst is die
onafhankelijkheid gemarkeerd waar zulke organen toezicht houden op het financieel verkeer en de marktwerking, bijvoorbeeld de Autoriteit Financi€ele Markten,
de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Organen
zoals deze laatste oefenen niet alleen toezicht uit, maar hebben ook een regulerende functie en een handhavingsbevoegdheid ten aanzien van de onder hun
toezicht geplaatste sectoren. Hun ontstaan is geïnspireerd door de in common lawlanden al langer bestaande agencies.99 De behoefte aan rechterlijk toezicht is bij
deze organen anders: ze zijn immers geheel of in hoge mate onttrokken aan
politiek toezicht en gevrijwaard van het afleggen van politieke verantwoording
aan vertegenwoordigende lichamen. In afwijking van het beeld dat bestuursorganen die beoordelings- of beleidsruimte krijgen politiek worden ‘aangestuurd’
en aldus ook gelegitimeerd, zijn deze bestuursorganen deel geworden van een
eigenstandige ‘administratie’. De onafhankelijkheid van zulke agencies werkt in
twee richtingen. ‘The first, independence from above, is independence from political
direction by the constitutional political branches, as well as from detailed judicial
review. The second, independence from below, is independence from the regulated
entities.’100
Deze regulerende en toezichthoudende instanties hebben – in de Angelsaksische visie op het economisch leven die rond de eeuwwisseling vooralsnog het
pleit heeft gewonnen – een rol als garant van autonomie in het economisch leven.
Deze taak heeft per definitie een tripartiete impact: jegens de overheid en jegens
concurrenten.
Gegarandeerde marktwerking wordt hier gezien als een voltooiing van het
emancipatieproces. Of dat re€eel is ten opzichte van de minder weerbare rechtsgenoten moet worden betwijfeld, maar dat is een ander verhaal. In elk geval is deze
bedenking een reden om de toezichthouders aan hun taakopdracht te houden,
bescherming te bieden tegen onevenredige marktmacht.
Uit het oogpunt van constitutionele waarden is hier nog meer dan bij ander
bestuurlijk handelen de expertise dominant. De legitimerende werking door de
stem van de burgers strekt er hier toe, de publieke taken te vrijwaren van politieke
aansturing. Er is hier een depolitisering van het bestuur voltrokken, maar geen
dejuridisering. Integendeel, juist in zulke verhoudingen is de mogelijkheid van
rechterlijke tussenkomst onmisbaar om te voorkomen dat zulke organen buiten
hun mandaat treden en burgers of ondernemingen benadelen zonder de mogelijkheid van bijsturing in een democratische setting. Rechterlijke terughoudendheid wijkt hier voor het vereiste van onpartijdige transparantie.
Rechtsontwikkeling inzake de criteria voor het bestuurlijk handelen moet hier
als een taak van de rechter worden gezien: anders zouden de onafhankelijkheid
en zelfstandigheid van de administratie constitutionele legitimiteit ontberen. De
door Halberstam aangestipte vrijwaring van rechterlijk toezicht kan ermee te
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maken hebben dat agencies zelf quasi-rechterlijke taken in de handhaving vervullen. Dat is wellicht begrijpelijk in een Amerikaanse context, maar lijkt – nu het
hier gaat om bevoegdheden die burgerlijke rechten en vrijheden raken – een
toetsing aan art. 6 EVRM niet te kunnen doorstaan. Het gaat hier om economische vrijheden, waar zowel toezichthouders zoals ACM als andere bestuursorganen de zuiverheid van de werking van de markt behoren te respecteren. In
een geschil over de vestiging van speelautomatenhallen in Den Haag beoordeelde
het College van Beroep voor het bedrijfsleven de omstreden wijziging van de
gemeentelijke verordening aan de hand van algemene rechtsbeginselen, waarbij
eerlijke concurrentie, objectiviteit en doorzichtigheid (transparantie) een rol lijken
te hebben gespeeld.101 Het transparantiebeginsel uit het EU-recht dringt hier door
in de Nederlandse rechtspraak. Ook in de uitspraak van het College van Beroep
voor het bedrijfsleven in de zaak betreffende het door de ACM genomen Besluit
Marktanalyse Vaste Telefonie is van afstandelijke toetsing terecht geen sprake.102

Dimensies van burgerschap
Burgers zijn geen onderdanen meer die het object van de besluiten van de
overheid zijn, maar burgers die als subjecten met eigen rechten in rechtsbetrekkingen tot de overheid staan. In de ene bestuurlijke context zijn zij meer (bijvoorbeeld bij public-private partnership), bij de andere minder (maar nog altijd als te
horen belanghebbenden daarin geïnvolveerde subjecten) betrokken in het mede
vorm geven aan die rechtsbetrekking. Dat het burgerschap de centrale institutie
van de democratische rechtsstaat is geworden, betekent dat het drager zijn van
rechten en plichten in een institutionele relatie staat tot de staat.
We mogen er niet aan voorbijgaan dat dit behalve een vestiging van persoonlijke rechten en plichten ook een begrenzing is.103 Degenen die geen staatsburger
zijn, ontberen het recht om mee te beslissen over de normen die – desalniettemin –
ook voor hen gelden, hebben niet in volle omvang aanspraak op sociale rechten
en hebben geen onschendbare verblijfstitel. De erkenning van de rechten van de
mens sinds de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1949)
ontkoppelde mensenrechten van het burgerschap ‘by stating that people, as
bearers of human rights, were self-determining sovereign actors whether or not a
given state recognized them as such’.104 Het is dus een stap verder dan ‘volkssoevereiniteit’ wanneer democratische rechten van de mens volledig worden
erkend – maar deze ‘erkenning’ is in de Universele Verklaring alleen nog maar
een politiek-ethische uitspraak. Om betekenis te krijgen in het re€ele staatsbestel,
zou eenieder die in een bepaalde samenleving naar redelijke maatstaven
101 CBb 3 juni 2009, ECLI:NL:CBB:2009:BI6466, JB 2009/188; AB 2009, 373, m.nt. C.J. Wolswinkel;
NJB 2009, 1299; BR 2011/7, m.nt. E.W.J. de Groot en M.J. Gruppen.
102 CBb 18 sept. 2014, ECLI:NL:CBB:2014:342, AB 2014/403, m.nt. W. Sauter; zie ook CBb 5 juni
2014, ECLI:NL:CBB:2014:206, AB 2014/345, m.nt. W. Sauter over sms-diensten, eveneens in een
zaak tegen de ACM.
103 E.M.H. Hirsch Ballin, Citizens’ Rights and the Right to Be a Citizen, Leiden/Boston: Brill Nijhoff 2014.
104 E. Darian-Smith, Law and Societies in Global Contexts. Contemporary Approaches, New York: Cambridge
University Press 2013, p. 245-246.
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duurzaam ‘thuis’ is, het staatsburgerschap moeten kunnen verwerven. Zover is de
constitutionele rechtsontwikkeling echter nog niet voortgeschreden. Voor de
bestuursrechtelijke rechtsontwikkeling betekent dit dat zij de spanning moet
overbruggen tussen het mensenrechtelijke gelijkheidsbeginsel en de in het nationaliteitsrecht geïmpliceerde ongelijkheid. Het onderscheid tussen burgers en
niet-burgers (non-citizens) in het vreemdelingenrecht is tot een uitdaging voor de
rechtsontwikkeling geworden. De publieke taken ter verwerkelijking van de
grondrechten raken de onderlinge verhoudingen tussen private subjecten zozeer
dat ‘derdenwerking’ allang geen toegift meer is op de bescherming van fundamentele rechten.
Een constitutionele duiding van deze veranderingen – een intensivering van het
besturen, een vergrote behoefte aan onvooringenomenheid en voorspelbaarheid
in het vervullen van publieke taken en een versterkte behoefte aan professionaliteit daarin – laat allereerst een grote relevantie zien voor de verwerkelijking van
fundamentele rechten en van vrijheden in het economisch leven. Dit betekent dat
voor toezicht en rechtsbescherming de eisen hier op het niveau van volwaardige
onafhankelijke rechtspraak moeten worden gesteld: alleen dan kunnen deze
nieuwe dimensies van bestuur en bestuursrecht in de rechtsontwikkeling worden
betrokken.
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5 Patronen en dimensies van
rechterlijke rechtsontwikkeling

Inleiding
Geen van de bij de bestuursrechtelijke rechtsontwikkeling betrokken actoren kan
het eigen aandeel daarin bepalen zonder dat van de andere actoren mee te wegen.
Aan het begin van dit preadvies werd de waarschuwing gegeven dat het hier niet
om heroïsche (of, vanuit een andere optiek, politiek bruuskerende) momenten
gaat waarin rechters ontwikkelingen naar hun hand hebben gezet, maar om een
facet van een ontwikkeling waarbij wetgeving en bestuur evenzeer betrokken zijn.
Er zijn weliswaar enkele uitspraken te noemen waarin de rechter de koers van de
rechtsontwikkeling verlegde, maar die waren eerder een correctie op eigen jurisprudentie dan rechtersrecht in weerwil van wetgeving en overheidsbeleid.105
In dit hoofdstuk zal worden verkend hoe verdere rechtsontwikkeling in de
bestuursrechtspraak recht kan doen aan de in het voorgaande hoofdstuk
geschetste transformatie van de economische, politieke en maatschappelijke
betekenis van het bestuursrecht. Leiden deze ontwikkelingen tot veranderingen
in de rechterlijke toetsing van de ‘beslissingsruimte’ die aan bestuursorganen
voor de vervulling van hun taak ter beschikking staat? De rechtspraak verkeert
hier wellicht in een overgangssituatie, komend uit een situatie waarin beheersing
van maatschappelijk ondraaglijke doorlooptijden voorop moest staan, mogelijk
nog verstrekt door het legalisme dat op elke codificatie volgt.106 Honderd jaar
geleden effende het arrest van de Hoge Raad in de zaak van de bloemist
Guldemond tegen de gemeente Noordwijkerhout107 de weg voor onafhankelijke
rechtspraak in geschillen tussen burger en overheid, die zich eerst in handen van
de burgerlijke rechter in zijn reservefunctie, vervolgens steeds meer in die van
105 Bijvoorbeeld de wijziging van de jurisprudentie inzake de waarschuwing die aan toepassing van
politiedwang (bestuursdwang) moet voorafgaan: ARRS 25 augustus 1976, ECLI:NL:RVS:1976:
AS0176, AB 1976/214, m.nt. F.H. van der Burg. AB Klassiek (R.J.G.M. Widdershoven, B.J. Schueler,
J.E.M. Polak, & T. Barkhuysen (red.), AB Klassiek: Standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en
thematisch geannoteerd, Deventer: Kluwer 2009) bundelt zulke uitspraken. Sinds de invoering van
het instituut van de conclusies in de bestuursrechtspraak zijn uitspraken van dit kaliber gemakkelijk herkenbaar.
106 Zie over de wenselijkheid van een cyclisch proces rond codificatie B.W.N. de Waard, ‘Infrastructurele inbedding’, in: J.BN.M. Vranken & I. Giesen, Codificatie en dynamiek. Instrumenten ter begeleiding van de omgang met codificaties, Den Haag: Boom 2004, p. 213-219.
107 HR 31 december 1915, ECLI:NL:HR:1915:AG1773, in: R.J.G.M. Widdershoven, B.J. Schueler,
J.E.M. Polak, & T. Barkhuysen (red.), AB Klassiek: Standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en thematisch
geannoteerd, Deventer: Kluwer 2009, opnieuw geannoteerd door J.B.J.M. ten Berge (Guldemond/
Noordwijkerhout).
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bestuursrechters heeft ontwikkeld. De doctrine van de rechterlijke terughoudendheid heeft hier evenwel een merkwaardig effect: terwijl ze om redenen
van constitutionele zuiverheid wordt verdedigd, heeft ze een stollende werking in
verhouding tot de ontwikkeling die constitutionele kaders zelf doormaken.

Terughoudendheid
In hoofdstuk 3 is beschreven hoe een plicht tot rechterlijke terughoudendheid
– vergelijkbaar met de Amerikaanse doctrine van judicial restraint – wordt afgeleid
uit de aan de wetgever door zijn woordkeuze toegeschreven keuzen om aan
bestuursorganen ‘ruimte’ voor beoordeling en beleid te geven.
Dit betekent zeker niet dat de rechter stilzit. In de rechtspraak, sinds 1994 vooral
die van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zijn patronen ontwikkeld die de rechter in staat stellen binnen de door de doctrine van bestuurlijk
primaat en rechterlijke terughoudendheid getrokken grenzen een toetsing uit te
voeren van het gebruik van beoordelingsruimte en beleidsruimte. Onderstaande
gestileerde beschrijving daarvan betreft enerzijds de toetsing van het gebruik van
beoordelingsruimte (vooral de kwalificatie van feiten en uitleg van ‘vage’ normen),
anderzijds die van het gebruik van beleidsvrijheid (discretionaire bevoegdheden).
Ze komen allebei erop neer dat de rechter analyseert wat het bestuursorgaan heeft
gedaan respectievelijk had moeten doen, om aldus tekortkomingen op het spoor te
komen zoals lacunes in het feitenonderzoek en de verantwoording, lacunes in de
motivering van gemaakte afwegingen, en afwijkingen van de door het bestuursorgaan zelf aanvaarde waarderingsmaatstaven.108
Deze beoordelingsschema’s stroken met het klassieke uitgangspunt dat de
rechtmatigheid van een bestuursbesluit wordt verondersteld totdat het tegendeel
op basis van de beroepsgronden is vastgesteld,109 een soort onschuldspresumptie
dus. Daarmee is overigens moeilijk te rijmen dat de rechtspraak in complexe
situaties aan de burger de eis stelt dat hij zelf ongerijmdheden in het bestuurlijk
handelen opmerkt en als hij dat niet doet, hij minder bescherming geniet tegen
een besluit te zijnen nadele met terugwerkende kracht. Dat zet, zoals Damen in
zijn annotatie opmerkt, de verantwoordelijkheden op hun kop.110
In doorsneezaken – ook het overgrote deel van de selectie die in jurisprudentietijdschriften zoals AB wordt gepubliceerd – gaat dit ogenschijnlijk vanzelf: de
beroepschriften worden ontrafeld in deelklachten waarvan wordt beoordeeld of
de appellant de gestelde feiten aannemelijk heeft gemaakt, c.q. of het be-

108 Dit komt overeen met de in Angelksaksische rechtsculturen gebezigde tegenstelling tussen
judicial review en merits review. Van de eerste zou ‘the negative task of identifying defects in the
decision’ de kern vormen, van de laatste ‘the positive task of assuring that the correct or
preferable decision is made.’ Aldus P. Cane, ‘Judicial review and merits review: comparing
administrative adjudication by courts and tribunals’, in: S. Rose-Ackerman & P.L. Lindseth
(red.), Comparative Administrative Law, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2010, pp. 426-448,
433.
109 H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt & R.M. van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Deventer: Kluwer
2014, p. 560.
110 CRvB 7 mei 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1545, AB 2014/429, m.nt. L.J.A. Damen.
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stuursorgaan redelijkerwijs zus of zo kon oordelen. Dat is dus een toetsing
vanuit het gezichtspunt van een correct handelend bestuursorgaan, maar niet
vanuit het externe gezichtspunt van volledige jurisdictie. Pleine juridiction heeft
volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de volgende kenmerken:
‘En particulier, il est permis au juge de v!erifier, de mani!ere autonome, les faits,
d’appr!ecier la correspondance entre la mesure et les besoins pris en compte par la
loi et de d!eterminer avec pr!ecision la port!ee exacte du principe de droit !etabli par
!
van onder andere
une d!ecision.’111 In de systematiek van de Conseil d’Etat-traditie
Frankrijk, Itali€e en traditioneel ook Nederland, plaatst het Hof de pleine juridiction
tegenover la juridiction de l!egalit!e. Uit art. 6 EVRM wordt alleen inzake sancties een
verplichting afgeleid om in pleine juridiction te voorzien, maar dit wil niet zeggen
dat dit een doorslaggevende reden is voor terughoudendheid ongeacht de ontwikkeling die het bestuursrecht doormaakt; andere fundamentele rechten zijn
– zoals verderop zal worden toegelicht – daarbij mede van belang.
De toetsingspatronen die zich in de Nederlandse rechtspraak hebben ontwikkeld, gaan dus ruimschoots verder dan het toezicht op de inachtneming van de
grenzen van de bevoegdheidstoekenning, maar echo€en de door de bestuursorganen aangelegde waarderingsschema’s. Het accent valt daarmee op het aan
het licht brengen van schendingen van de normen die aan het besluitvormingsproces voorafgaan (de wettelijke kaders waaronder de in de Awb gecodificeerde
beginselen van behoorlijk bestuur) en eisen van consistentie en volledigheid van
onderzoek en motivering. De waarderingen van de bij het geschil betrokken
belangen worden verondersteld te zijn gelegitimeerd door de keuze van de
wetgever om – zoals Schreuder-Vlasblom de door haar bepleite situatie helder
omschrijft – aan het bestuursorgaan een in rechte niet ter discussie gestelde
‘bestuurlijk-politieke weging van feiten of belangen’112 over te laten.

Beoordelingsruimte: deskundig onderzoek
Een van die patronen betreft de toetsing van besluiten waarin het bestuursorgaan
een ‘vage’ norm toepast. De toetsing heeft dan betrekking op de (bijvoorbeeld in
het licht van beleidsregels) relevante vaststelling van feiten en op de daarbij
benutte specifieke expertise. Hierbij tast de rechter echter mogelijk in het duister
doordat het bestuursorgaan ook niet alles onomstotelijk kan vaststellen. Dit is
vooral het geval waar ‘feiten’ het gevolg zijn van complexe biologische processen,
doordat ze onderwerp van een prognose zijn, en/of omdat zij zich in een ander
land afspelen. In die situaties kan een redelijke bewijslastverdeling nog uitkomst
bieden.
De rechter pleegt ‘afstand’ te houden van de interpretatie van normen door
bestuursorganen, niet alleen omdat de zeggenschap aan de politiek verantwoordelijken toekomt (gelegitimeerd door de voice van de burgers), maar ook wegens
de kern van de waarde van de openbare dienst, namelijk zijn expertise. Indien voor
111 EHRM 27 september 2011, 43509/08, (A. Menarini Diagnostics S.R.L./Itali€e) ov. 25.
112 M. Schreuder-Vlasblom, Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure, Deventer: Kluwer 2013,
p. 588. Zie ook hoofdstuk 3.
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het onderzoek een adviseur wordt ingeschakeld, dient het bestuursorgaan ingevolge art. 3:9 van de Awb ‘zich ervan te vergewissen dat dit onderzoek op
zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden’.
Volgens art. 2:4, eerste lid, Awb (in de Kluwer-collegebundel voorzien van een
wat mysterieuze verwijzing naar art. 6 EVRM) is een bestuursorgaan gehouden
zijn taak zonder vooringenomenheid te vervullen.113 Desalniettemin wordt er in
de bestuursrechtspraak gewoonlijk aan gehecht dat specialistische expertise
wordt verschaft door een instantie die niet onder politiek gezag staat. Er is dan
ook discussie over de betekenis die in de jurisprudentie van de Afdeling in
asielzaken wordt gehecht aan ambtsberichten van de minister van Buitenlandse
Zaken. In een uitspraak van 15 oktober 2014 over toepassing van art. 1(F) van het
Vluchtelingenverdrag oordeelde de Afdeling dat een individueel ambtsbericht niet
per se hoeft te worden gevraagd, ook al draagt art. 4, eerste lid, van de EU
Definitierichtlijn de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op met de asielzoeker samen te werken in het feitenonderzoek.114 Uit de overwegingen blijkt echter
dat de vereiste expertise aan allerlei andere bronnen kan worden ontleend. In
andere constellaties wordt een beroep gedaan op eigen deskundigen van de
overheid die volgens een professioneel onderzoeksprotocol werken. Een voorbeeld daarvan is het Bureau Land en Taal (BLT) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), dat onder andere met taalanalyse onderzoekt of een
asielzoeker uit een bepaalde streek afkomstig is waarnaar hij of zij zonder grote
risico’s kan terugkeren. Soms is dit zonder meer voldoende; zie bijvoorbeeld de
uitspraak van 7 oktober 2014, waarin werd aangenomen dat een man die slechts
Engels sprak niet uit Sudan afkomstig kon zijn.115 In andere gevallen wordt door
de vreemdeling contra-expertise gevraagd, zoals die van een Zwitsers bureau in
een zaak waarover de Afdeling op 9 september 2013 oordeelde.116 Deze contraexpertise leidde echter niet tot een eenduidige weerlegging van het BLT-rapport
volgens hetwelk de vreemdeling uit Kirkuk afkomstig moest zijn. Dit komt erop
neer dat de rechtspraak hier een bewijslastverdeling hanteert die inhoudt dat de
expertise van de overheid behoudens eenduidig bewijs van het tegendeel voor
juist wordt gehouden. Hoe strak deze lijn is, blijkt daaruit dat de Afdeling
deswege de uitspraak van de rechtbank waarbij een onafhankelijke deskundige
werd benoemd, vernietigde. Gelet op de zwaarte van de gevolgen voor de betrokkene had het geschil over de omstreden feiten echter niet buiten het domein van
pleine jurisdiction behoren te worden afgedaan.
Een bijzondere categorie vormen de beoordelingen op basis van vage normen
maar ook in het kader van afwegingen van belangen waarbij expertise nodig is
over te verwachten ontwikkelingen of gevolgen. Deze prognostische beoordelingen
spelen in het huidige bestuursrecht een groeiende rol, omdat het overheidsbeleid
ontwikkelingen mogelijk moet maken en voorzorgsmaatregelen moet treffen
113 R.J.N. Schlössels & L.J.M. Timmermans, ‘Integriteit, bestuur en recht. Enige systematiserende en
rechtsvergelijkende beschouwingen’, in: S.C. Loeffen, S.A.J. Munneke, A.R. Neerhof & A.E.
Schilder (red.), Integriteit in politiek en bestuur. De (on)mogelijkheden van het recht, Oisterwijk: Wolf
2014, p. 9-35.
114 ABRS 15 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3833, AB 2015/22, m.nt. H. Verbaten.
115 ABRS 7 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4623, AB 2015/23, m.nt. R.W.J. Severijns.
116 ABRS 9 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1160, JV 2013/400, m.nt. A.T. Marseille.

39

tegen risico’s, vooral op het gebied van het milieurecht en het economisch
recht.117 In zijn uitspraak van 1 mei 2014 over een beweerdelijk integraal duurzame stal oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat het
beoordelingsmemorandum inzake deze stal tekortschoot en dat de besluiten
daardoor in strijd met de artikelen 3:9 en 7:12 Awb waren genomen.118 Men
zou ook uitspraken in asielzaken daartoe kunnen rekenen, omdat daarin het
risico van vervolging en mensonwaardige behandeling moet worden beoordeeld.
Schmidt-Aßmann legt een verbinding tussen het op vage normen gebaseerde
‘Ermessen’ en het maken van prognoses onder veranderlijke omstandigheden,
bijvoorbeeld op de markt waarop overheidsondernemingen en public-private partnerships zich begeven. Wanneer moeilijke beoordelingen daarin een rol spelen, stelt
het Bundesverwaltungsgericht hogere eisen aan de ‘Methodentransparenz’.119 Jurgen de Poorter verkent in zijn inaugurele rede mogelijkheden om maatschappelijke
effecten op een geordende wijze een plaats te geven in de rechtsvorming door de
rechter en daarvan in de uitspraken verantwoording af te leggen.120

Beleidsvrijheid: gelede toetsing
Het duidelijkst komt de toetsing als analyse van wat het bestuursorgaan moest
doen, naar voren in een patroon dat ik gelede toetsing zou willen noemen. De
rechter volgt in zijn analyse een route die parallel loopt aan de ‘gelede normstelling’ die de inhoud van de rechtsbetrekking bepaalt: de rechter gaat na of het
bestuursorgaan, zonder de aan de belanghebbende burgers toekomende wettelijke rechten te schenden, deze beleidsregels of vuistregels of berekeningsmethodiek of landenberichten kon bezigen als beoordelingskader, gevolgd door de
vraag of dat beoordelingskader goed is toegepast, en ten slotte de vraag of er
dwingende redenen waren om daarvan af te wijken. Een willekeurig gekozen
voorbeeld hiervan biedt de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 27
augustus 2014 over een weigering van een omgevingsvergunning door B&W van
Eindhoven voor een bijgebouw.121 De Afdeling wijst eerst de wettelijke voorschriften aan volgens welke het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan,
gevolgd door een weergave van de voorschriften dat voor bijgebouwen daarvan
door B&W kan worden afgeweken. Het al dan niet in afwijking van het bestemmingsplan verlenen van een vergunning is, aldus de Afdeling ‘een bevoegdheid
van het college. Het discretionaire karakter van deze bevoegdheid brengt met zich
dat het besluit in zoverre terughoudend moet worden getoetst’ [ov. 5.1]. Het
redeneerpatroon wordt dan vervolgd met de vaststelling dat er geen aan een oude
117 Zie H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, München: Beck 2011, p. 159 over ‘Prognoseentscheidungen und Risikobewertungen’.
118 CBb 1 mei 2014, ECLI:NL:CBB:2014:166, AB 2014/364, m.nt. C.J. Wolswinkel.
119 E. Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee. Grundlagen und Aufgaben der
verwaltungsrechtlichen Systembildung, Berlin/Heidelberg/New York: Springer 2006, p. 209.
120 J.C.A. de Poorter, Het overbruggen van de kloof tussen recht en samenleving. Over rechtsvorming door de
bestuursrechter en hoe de samenleving daarbij te betrekken (inaugurele rede Tilburg University), Tilburg:
Tilburg University 2013.
121 ABRS 27 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3234, AB 2015/6, m.nt. A.G.A. Nijmeijer.
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melding ontleende rechten waren, wat betekent dat B&W inderdaad hun discretionaire oordeel moesten vormen. Vervolgens constateert de Afdeling dat er over
dit onderwerp beleidsregels zijn vastgesteld, volgens welke het bijgebouw veel te
groot is om voor een afwijking in aanmerking te komen. Tenslotte komt de
Afdeling uit bij het residu van wat tot belangenafweging had kunnen leiden,
namelijk dat wat de belanghebbende had kunnen aanvoeren als een bijzondere,
niet al in de beleidsregels meegewogen omstandigheid – maar die is er blijkbaar
niet, want de Afdeling stelt vast dat door appellant geen omstandigheden zijn
aangevoerd ‘die nopen tot afwijking van de beleidsregels’ [ov. 5.2]. (Let hier op
het woord ‘nopen’.) Evenmin verplichtte het gelijkheidsbeginsel daartoe [ov. 6].
Het volgen van dit patroon brengt de rechter in dit geval tot de conclusie ‘dat het
college in redelijkheid de omgevingsvergunning voor bouwen van een bijgebouw
op het perceel heeft kunnen weigeren’.
Het hoeft bij de normatieve tussenlaag niet per se te gaan om beleidsregels.
Een wat meer discutabel voorbeeld is te vinden in de uitspraak van de Afdeling
van 21 mei 2014 inzake het beroep van een onderneming tegen het besluit
waarbij de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (thans de minister voor
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in 2012 de afwijzing
handhaafde van een verzoek om wijziging van de ontvangende partij van een
subsidie voor een project in Namibi€e.122 Het draaide hier om de vraag of de
overname van de gesubsidieerde activiteit uit faillissement met een doorstart kan
worden gelijkgesteld. Ook hier stelde de Afdeling allereerst vast welke algemeen
verbindende voorschriften hierop van toepassing waren. Vervolgens constateerde
de Afdeling dat bij de ‘kwalitatieve beoordeling’ – een tussenvorm van beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid? – van aanvragen een tendersysteem wordt
gevolgd. De minister heeft als beleid om geen significante wijzigingen toe te
staan, behoudens bepaalde uitzonderingssituaties zoals een doorstart van de
betrokken onderneming. De Afdeling concludeert dat de minister het verzoek
‘in redelijkheid heeft kunnen afwijzen’, maar slaat daarbij een stap over: zij
aanvaardt dit ‘beleid’ zonder meer – als ware het een algemeen verbindend
voorschrift – als rechtvaardiging voor de afwijzing. De annotator Drahmann wijst
er bovendien op dat dit ‘beleid’ niet was gepubliceerd en dus geen beleidsregel in
de zin van art. 1:3 Awb is, maar alleen een gedragslijn, waarvan het bestuursorgaan ook buiten de in art. 4:84 Awb bedoelde bijzondere, tot onevenredige
gevolgen leidende omstandigheden had kunnen afwijken. De gelede toetsing is
hier dus lacuneus uitgevoerd.
Was het in deze zaak discutabel of het om beleidsregels ging of slechts om een
interne gedragslijn, in een uitspraak van de Afdeling van 24 september 2014 was
aan de orde of het Openstellingsbesluit op grond van de Groninger Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2012 een appellabel besluit was, dan wel
tot de algemeen verbindende voorschriften moest worden gerekend.123 Het oordeel van de Afdeling dat het laatste het geval was, bepaalt de placering in de

122 ABRS 21 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1799, AB 2014/387, m.nt. A. Drahmann.
123 ABRS 24 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3465, AB 2015/5, m.nt. J. Wolswinkel.
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gelede toetsing van specifieke subsidiebesluiten waartegen vervolgens beroep kon
worden ingesteld.
De gelede normstelling waarmee een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking
wordt bepaald, kan dus op verschillende manieren zijn gestructureerd. Al hangt
daarvan af hoe de gelede toetsing er in een specifieke beroepszaak uitziet, het
gemeenschappelijk kenmerk is dat de geleding van de toetsing de rechter in staat
stelt de eventuele lacunes vast te stellen. Dat is een betekenisvolle invulling van de
rechterlijke taak – maar geen volledige. Zodra een bestuursorgaan zelf een
afwegingskader heeft aangelegd, treedt de rechter terug (al is het toetsingsverbod
hier niet van toepassing en kan dus naast strijdigheid met verdragen ook strijdigheid met de Grondwet of algemene rechtsbeginselen worden aangevoerd). De
rechter gaat – ook ter zitting – vaak op zoek naar de door het bestuursorgaan
gewoonlijk gevolgde patronen en is, zoals uit een van voornoemde zaken blijkt,
zozeer geneigd een afwegingskader ook tot eigen toetsingskader te bevorderen
dat het verschil met beleidsregels uit het oog kan worden verloren. De rechter
treedt dan terug, terwijl daaraan voorafgaand de wetgever is teruggetreden.124 De
verplichting van bestuursorganen om zich voor hun afwegingen politiek te
verantwoorden tegenover het parlement, de gemeenteraad of een andere volksvertegenwoordiging, is in de praktijk maar sporadisch van betekenis – nog
afgezien daarvan dat veel afwegingen helemaal geen politieke kleur horen te
hebben en bestuursorganen zich soms ter legitimatie beroepen op de toetsing
door de onafhankelijke rechter. Eerder nog kan men hier denken aan de rol van
organen die toezicht houden of klachten behandelen, waaronder de Nationale
ombudsman.

De rechterlijke taak in het licht van constitutionele waarden
Routines die aan het oordeel van bestuursorganen het voordeel van de twijfel
geven, dragen inderdaad bij aan de voortgang van het bestuur en aan tempo en
voorspelbaarheid van de rechtspraak, maar roepen ook meer kritiek op naarmate
er – zoals in de vreemdelingenrechtspraak – meer op het spel staat. Schlössels
attendeert erop dat de werkwijze van de Afdeling bestuursrechtspraak van regeringszijde wordt gewaardeerd om haar doelmatigheid, maar dat deze waardering
zich niet mag losmaken van de vraag naar de intrinsieke kwaliteit van de
rechtspraak.125 De weergegeven beoordelingspatronen lenen zich echter voor
verdere ontwikkeling, bijvoorbeeld door een minder op de overheidsexperts
leunende vaststelling van feiten of prognoses en door een kritischer beoordeling
of de door het bestuur gekozen beoordelingsmaatstaven de doel/middelbalans
niet verstoren.
De in de voorgaande hoofdstukken besproken veranderingen in economie,
politiek en samenleving brengen een evolutie van de positie van het bestuur
teweeg. Wanneer:
124 H.D. van Wijk, Voortgaande terugtred (oratie VU Amsterdam), Alphen aan den Rijn: Samsom 1959.
125 R.J.N. Schlössels, ‘De kracht van gelegenheidsargumenten?! Ons stelsel van bestuursrechtspraak
als speelbal van politiek’, NJB 2014, afl. 30, p. 2125-2128, 2128.
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! de overheid niet meer alleen individuele belangen ten opzichte van het
‘algemeen belang’ moet afwegen, maar ook tegengestelde belangen van
burgers ten opzichte van elkaar, wellicht zelfs als een met die afweging belaste
onafhankelijke agency,
! zij haar eigen optreden niet meer afmeet aan de in wetgeving of gedelegeerde
regelgeving neergelegde waarderingen, maar zich begeeft in een dialoog met
burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemingen (‘governance’ in
plaats van ‘government’), terwijl echter anderen daarvan wellicht zijn uitgesloten en
! fundamentele rechten niet alleen worden verwerkelijkt doordat de overheid
grenzen in acht neemt, maar ook door actief aan een vrije en solidaire
samenleving bij te dragen,
gaat het legitimiteitstekort van discretionaire bevoegdheidsuitoefening zwaarder
wegen: de combinatie van wettelijke bevoegdheidstoedeling en politieke
verantwoording raakt op de achtergrond; een herleiding van het bestuurlijk
doen en laten tot de voice van de burgers wordt steeds minder aannemelijk. In
de complexe belangenverhoudingen van het huidige bestuursrecht past geen
aan rechterlijke toetsing onttrokken bestuurlijk machtsbereik, maar evenmin
rechterlijk activisme dat de politiek aftroeft. Maar is er reden om te zeggen dat
het politiek primaat op het spel staat als we weten dat effectieve aansturing van
ambtelijke besluitvormingsprocessen vanuit een centraal punt amper mogelijk
is, en dat bestuursorganen zelfs verplicht zijn zonder politieke vooringenomenheid te werken (art. 2:4 Awb)? In de in hoofdstuk 3 aangehaalde
uitspraak van de Afdeling uit 2004126 leek de Afdeling dit zelf te beseffen toen
zij voor het door de gemeenteraad botweg toegepaste beoordelingsschema wel
ruimte voor een andere waardering zag, maar haar stelselmatige terughoudendheid liet prevaleren.
De vraag die zich hier opdringt, is of het in de verwijzing naar de wil van de
wetgever gelegen beroep op constitutionele zuiverheid werkelijk beantwoordt aan
een goede verhouding tussen de constitutionele waarden van voice, rights en
expertise. Precies de tweezijdige terugtred van wetgever en rechter laat een ongetoetste kern van afweging intact die leidt tot een legitimiteitstekort.
Daarom verkennen we in het vervolg van dit hoofdstuk de mogelijkheid van
een verdere rechtsontwikkeling in de bestuursrechtspraak die recht doet aan de
constitutionele verhoudingen tussen democratisch besloten wetgeving en beleid
(‘voice’), bestuurlijke professionaliteit (‘expertise’) en – mogelijkerwijs onderling
botsende – rechten van de betrokken private partijen (‘rights’). Vooral de
erkenning van de rechten van de mens als hoger recht maakte het mogelijk
(en te verwachten) dat de rechter stappen zet om individuele gevallen van
administratief onrecht te corrigeren. De bestuursrechtspraak vervult hier functies die vergelijkbaar zijn met die van constitutionele rechtspraak. Daarover is
terecht opgemerkt dat het recht hier het democratische karakter van de politiek
verzekert door deze aan de eigen grondregels te houden, aldus Christoph

126 ABRS 17 maart 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO5756.
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Möllers.127 Daartoe behoort de aanvaarding van de internationale rechtsorde
alsook voor de staten bindende garantie van de rechten van burgers.

Internationale normering van de omvang van de bestuursrechtspraak
Voor het bestuursrecht zijn op dit punt – naast de Dienstenrichtlijn en de
mogelijkheid dat harmoniserend wordt aangeknoopt bij de Model Rules on EU
Administrative Procedures van ReNEUAL128 – de eisen van belang die worden gesteld
op drie rechtsgebieden die grensoverschrijdende betekenis hebben:
! Allereerst het economisch recht, waar niet alleen de vrijheid van verkeer van
personen, goederen, kapitaal en diensten tot de werkingssfeer van de EUverdragen behoort, maar ook de daaraan gerelateerde onderwerpen van legislatieve harmonisatie alsook asiel en immigratie. Art. 19, eerste lid, derde volzin,
van het Verdrag betreffende de Europese Unie verplicht de lidstaten te ‘voorzien
in de nodige rechtsmiddelen om daadwerkelijke rechtsbescherming op de
onder het recht van de Unie vallende gebieden te verzekeren’. Art. 47 van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie garandeert binnen het
toepassingsgebied van het Handvest het ‘recht op een doeltreffende voorziening
in rechte’ aan eenieder ‘wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten
en vrijheden zijn geschonden’, en wel ‘door een onafhankelijk en onpartijdig
gerecht’. Deze bepalingen stellen eisen aan de nationale rechtspraak, waar
derhalve ook op dit grondrecht zelf een beroep kan worden gedaan. Blijkens
het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Deutsche
Energiehandels- und Beratungsgesellschaft (DEB) / Duitsland van 22 december
2010129 komt dit recht ‘op daadwerkelijke rechterlijke bescherming’ ook toe
aan rechtspersonen. In dat arrest ging het om belemmering van de toegang tot
de rechter als gevolg van de Duitse proceskostenregeling, maar een ‘terughoudende’ toetsing die aan belanghebbenden geen effectieve rechtsbescherming biedt, zou ook door de mand moeten vallen. Kon daarvoor vroeger nog
een rechtvaardiging worden gezocht in de ‘gelijkwaardigheid met de
rechtsbescherming in een nationale context,130 in dit arrest heeft het Hof
– aldus ook annotator De Waele131 – aan art. 47 van het Handvest een voor
de nationale rechtspraak belangrijk ruim toepassingsbereik gegeven.

127 C. Möllers, ‘Legalität, Legitimität und Legitimation des Bundesverfassungsgerichts’, in:
M. Jestaedt, O. Lepsius, C. Möllers & C. Schönberger, Das entgrenzte Gericht. Eine kritische Bilanz
nach sechzig Jahren Bundesverfassungsgericht, Berlin: Suhrkamp 2011, p. 281-422, 333.
128 Zie R.J.G.M. Widdershoven, ‘Europeanisering van het algemeen bestuursrecht: stand van zaken
en toekomstperspectief’, in: B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (red.), Europeanisering van het
algemeen bestuursrecht. 75 jaar VAR, Den Haag: Boom 2014, p. 9-31.
129 HvJ EU 22 december 2010, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811 (DEB/Bondsrepubliek Duitsland).
130 R. Schütze, European Constitutional Law, Cambridge: Cambridge University Press 2012, p. 384-396.
131 H.C.F.J.A. de Waele, ‘Noot bij het DEB-arrest’, in: A. Pahladsingh & M. van Roosmalen (red.),
«JHG» EU-Handvest Selecties, Den Haag: Sdu 2013, p. 54-60.
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! Op het gebied van het milieurecht zijn – afgezien van de mogelijkheid een beroep
te doen op art. 47 van het Handvest – de eisen van betekenis die het in 1998
gesloten Verdrag van Aarhus (Convention on access to information, public participation
in decision-making and access to justice in environmental matters) aan de toetsing van
milieubeslissingen stelt. Art. 9, tweede lid, garandeert onder bepaalde voorwaarden dat belanghebbenden – blijkens de verwijzing naar art. 2, vijfde lid, met
inbegrip van ‘non-governmental organizations promoting environmental protection and meeting any requirements under national law’ – ‘have access to a
review procedure before a court of law and/or another independent and impartial body established by law, to challenge the substantive and procedural legality
of any decision, act or omission’. Deze bepaling is weliswaar open wat betreft de
instantie – behalve een rechterlijke instantie kan het ook een ander onafhankelijk lichaam zijn – maar vereist wel een ruime toegang tot milieuprocedures en
betekent ook dat deze milieumaatregelen niet mogen worden uitgezonderd van
een onderzoek naar hun ‘substantive legality’.132
! Art. 46 van de herziene Asielprocedurerichtlijn van de EU133 verplicht de
lidstaten te voorzien in ‘een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke
instantie tegen de afwijzing van de asielaanvraag’. Deze rechtsgang zal tenminste in eerste aanleg moeten voorzien in ‘een volledig en ex nunc onderzoek
van zowel de feitelijke als juridische gronden’. De huidige beperkte toetsing
voldoet daaraan niet en een wetsvoorstel om de richtlijn te implementeren in
de Vreemdelingenwet 2000 is inmiddels in procedure.134 De implementatietermijn loopt tot 20 juli 2015. De Afdeling heeft in een uitspraak van 2 juli
2014135 geoordeeld dat op de inwerkingtreding niet behoeft te worden geanticipeerd. Blijkens een uitspraak van 29 november 2013136 acht de Afdeling het
zonder zitting en verkort afdoen van hoger beroep in vreemdelingenzaken niet
in strijd met de artikelen 6 en 47 van het Handvest. Voor de eerste aanleg zal in
elk geval bij inwerkingtreding van de herziene Procedurerichtlijn een einde
moeten komen aan de bestaande, zeer beperkte toetsing.

132 Zie L. Lavrysen, Access to Justice in environmental matters. Perspectives from the European Union Forum of
Judges for the Environment (UNEA paper 2014), http://www.unep.org/unea/docs/EU_%20Forum_
Judges_Environment_Access_Justice.pdf en het in 2010 met steun van het Nederlandse Ministerie
van VROM uitgegeven rapport Report on Access to Justice in Environmental Matters, http://www.
justiceandenvironment.org/_files/file/2010/05/JE-Aarhus-AtJ_Report_10-05-24.pdf.
133 Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende
gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale
bescherming (PbEU 2013, L 180).
134 Kamerstukken II 2014/15, 34088.
135 ABRS 2 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2552, AB 2014/349, m.nt. A.M. Reneman.
136 ABRS 29 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2309, AB 2014/350, m.nt. A.M. Reneman.
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Distantie
Deze drie terreinen betreffen rechten die, zeker in de opvattingen over de
samenhang van vrijheidsrechten en economische, sociale en culturele rechten,
bepalend zijn voor de leefsituatie van mensen en hun toekomstplannen. De
ontwikkeling van het overheidsbeleid vervult op deze terreinen een scharnierfunctie, maar de voortgaande afwegingen van belangen laten zich niet in stabiele,
met medewerking van de volksvertegenwoordiging tot stand gekomen regels
vastleggen. Zoals sancties iemands persoonlijke situatie in de zin van een beperking van perspectieven raken, zo betreffen de beslissingen over economische
vrijheden, duurzaamheid van het milieu en verlening van verblijfsvergunningen
de aanwezigheid van persoonlijke (of gezamenlijke) levensperspectieven. Op de
vraag naar de legitimiteit van de afwegingen geeft in geen van beiderlei situaties
de collectief uitgeoefende voice in de vaststelling van algemene regels een
afdoende antwoord. Zoals ten aanzien van sancties de toetsing van de evenredigheid gemeengoed is geworden, maken de hiervoor geschetste ontwikkelingen in
het Europese en internationale recht een heroverweging van de mate van de
rechterlijke terughoudendheid noodzakelijk.
Het gaat niet om het laten varen van distantie tussen bestuur en rechter:
toetsing is geen overnemen van verantwoordelijkheid. De vraag is echter of de
thans in de bestuursrechtspraak courante werkwijzen niet juist tot te weinig in
plaats van zeer ruime afstand tussen rechter en bestuur leiden, maar dan de
andere kant op. Wanneer immers – zoals de geschetste beoordelingspatronen
lieten zien – de toetsingskaders, zij het met correctie van eventuele fouten, een
echo vormen van de bestuurlijke beoordelingskaders, of wanneer in de regel de
eigen expertise van de overheid omtrent feiten, gevaren en prognoses voor juist
wordt gehouden, ontbreekt het aan kritische distantie. Dat belemmert een ontwikkeling in de bestuursrechtspraak die beantwoordt aan de veranderingen in
economie, politiek en samenleving.
Op dit punt gekomen moeten we nog eens stilstaan bij de derde van de in het
voetspoor van Halberstam onderscheiden constitutionele waarden: die van de
rights van de burgers. Bestuurstaken hebben zich zo ontwikkeld dat ze, veel meer
dan vroeger, medebepalend zijn voor het genot van de in de mensenrechtenverdragen en het Handvest omschreven rechten; een beperking daarvan tot klassieke
vrijheidsrechten beantwoordt daaraan niet. Wanneer de persoonlijke vrijheid of
andere fundamentele rechten een nadere beoordeling door de rechter vereisen,
kan het zijn dat juist de rechtspositie van de bestuurde vereist dat het bestuur zich
niet onderwerpt aan politieke prioriteringen. Dat bij sanctietoepassing constitutionele rechten in het spel zijn, is gemeengoed en reden – ook voor de Nederlandse bestuursrechter – om zowel de vaststelling van de feiten als de afweging
die in de zwaarte van de sanctie tot uitdrukking komt, ‘volledig’ te toetsen.137 In
een recente uitspraak is wetgeving die dat verbood met terugwerkende kracht ten
137 De Centrale Raad van Beroep legt dan ook de bewijslast bij het orgaan dat de sanctie toepast:
CRvB 7 november 2006, ECLI:NL:2006:AZ1819, AB 2007/73, m.nt. H.E. Bröring, CRvB 30 juli
2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2799, AB 2014/3663, m.nt. R. Stijnen.
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aanzien van begane feiten zelfs buiten toepassing gelaten.138 Wanneer in Europese en internationale normen een vergelijkbare kwaliteit van de rechtspraak
wordt verlangd op de drie besproken terreinen, wordt dus in feite onderkend dat
ook hier rechten van de burger van constitutionele rang aan de orde zijn. Hiermee
wordt een lijn doorgetrokken die bij andere fundamentele rechten reeds eerder
werd aanvaard, namelijk dat de beoordelingen en afwegingen door bestuursorganen niet aan inhoudelijke toetsing door de onafhankelijke rechter onttrokken
mogen worden.
Wat de feitelijke beoordelingen betreft, heeft de bewijslastverdeling een zeer
begrijpelijk uitgangspunt. De bewijslast ligt in het algemeen aan de kant van
degene die iets eist of vordert dat ten laste komt van de wederpartij. In het strafrecht
wordt dit criterium strikter toegepast dan in het privaatrecht, waar de redelijkheid
van bewijslastverdeling prevaleert. In het bestuursrecht rust volgens art. 3:2 Awb
op het bestuursorgaan de plicht de nodige kennis omtrent de relevante feiten en
belangen te vergaren.139 De betekenis van deze bepaling wordt beperkt doordat
ingevolge art. 4:2, tweede lid, Awb de aanvrager van een beschikking gehouden is
om de gegevens en bescheiden te verschaffen die voor de aanvraag nodig zijn en
waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. Deze bepalingen over de
besluitvorming werken in geval van beroep op de rechter door in de rechtszaak,
waar dan bij komt dat de rechter getuigen en deskundigen kan horen (art. 8:60
Awb) en schriftelijke opmerkingen kan ontvangen van de Europese Commissie en
de ACM (art. 8:60a); hij kan, eventueel met gebruikmaking hiervan, de feiten zelf
aanvullen (art. 8:69, derde lid).
In de vragen van bewijsrecht die in het onder meer door deze normen afgebakende veld aan de orde komen, werkt de vraag door of de bestuursrechter op enig
punt gekomen de benefit of the doubt eerder aan het bestuursorgaan dan aan de
appellerende burger geeft – en meer in het bijzonder in geval van polycentrische
geschillen, aan wie van de burgers. In het Jaarverslag 2004 van de Raad van State
heeft de Afdeling haar eigen, tegenover de burger doorgaans strenge toepassing
van art. 4:2 Awb toegelicht.140 Een spiegelbeeldige vraag is of het bestuursorgaan
zich op eigen deskundigen kan beroepen – zoals in vreemdelingenzaken in
beginsel wordt geaccepteerd.141

Evenredigheid
Een beproefde methode voor de toetsing van sancties maar ook inzake beperkingen van de in het EVRM verankerde fundamentele rechten is de toetsing van het
evenredigheidsbeginsel (proportionaliteit). De vroegere president van het
138 CRvB 24 november 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3754, AB 2015/8, m.nt. R. Stijnen.
139 Zie over dit onderwerp de VAR-preadviezen 2009: R.J.N. Schlössels, Y.E. Schuurmans, R.J.
Koopman & D.A. Verburg, Bestuursrechtelijk bewijsrecht: wetgever of rechter (VAR-reeks 142), Den
Haag: Boom 2009.
140 Raad van State, Jaarverslag 2004, p. 96-100.
141 Zie over ‘omkering van de bewijslast’ bij de verdenking van betrokkenheid bij martelingen in
zaken betreffende artikel 1(F) van het Geneefse Vluchtelingenverdrag ABRS 29 februari 2012, JV
2012/178.
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Isra€elische Hooggerechtshof Aharon Barak heeft in een grootse rechtsvergelijkende studie de toepassing van het evenredigheidsbeginsel inzake constitutionele
rechten onderzocht en betrekt daarin ook de vraag of de rechter hiermee niet te
veel betrokken raakt bij waarderingen die aan politieke organen zouden moeten
worden gelaten. Hoewel toetsing aan dit beginsel geen ‘complete objectivity’
garandeert, verschaft het een structuur aan de rechterlijke toetsing die in de
constitutionele verhoudingen passend is, ook wanneer het gaat om beladen
onderwerpen als de verhouding van menselijke waardigheid en nationale veiligheid: ‘proportionality limits judicial discretion. It emphasizes the justification
requirement, the structured nature of judicial discretion, its transparency, the
need to realize the basic balancing rule and the concrete balancing. All those
significantly limit the scope of the judicial discretion and its subjective aspects.’142
In dezelfde zin licht ook Stephen Breyer, rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof, de betekenis van toetsing aan het evenredigheidsbeginsel toe.143
In het EU-recht maar ook in nationale rechtsstelsels, in het bijzonder waar het gaat
om constitutionele rechten, is hiertoe een beoordelingspatroon ontwikkeld dat bestuurlijke beoordelingen confronteert met een gestructureerde rechterlijke toetsingsdiscipline. Adrienne de Moor-van Vugt liet al in 1995 in haar dissertatie zien dat het
evenredigheidsbeginsel in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen op verschillende terreinen is toegepast. Het vertrekpunt bij de
beoordeling van maatregelen betreft het functioneren van de gemeenschappelijke
markt; de toetsing van concurrentiebeperkende maartregelen aan het beginsel ondersteunt het non-discriminatiebeginsel dat deel uitmaakt van de vier economische
vrijheden.144 Het patroon van deze toetsing is vergelijkbaar met dat in het Duitse
recht, al hanteert het Hof van Justitie dit minder systematisch. Het beginsel betreft
de doel-middelverhouding in het overheidshandelen. Allereerst wordt onderzocht of
het middel geschikt is om het doel te bereiken (Geeignetheit), vervolgens of dit middel
noodzakelijk is dan wel minder belastende alternatieven beschikbaar zijn (Erforderlichkeit), en ten slotte of de inzet van dat middel niet in een wanverhouding staat tot
het doel (Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne).145 Volgens De Moor-van Vugt zou de
structuur van de evenredigheidstoetsing die onder meer in de Europese jurisprudentie wordt teruggevonden, kunnen bijdragen aan verheldering van de toetsing
van discretionaire bevoegdheden in de Nederlands rechtspraak.146 Het gaat om de
toepasbaarheid van proportionality in verschillende rechtssystemen, ook al zijn hun
historische en culturele achtergronden verschillend. Dit wordt bevestigd in een
recente studie van Moshe Cohen-Eliya en Iddo Porat, volgens wie het hier gaat
om een leerstuk ‘that travels despite divergences in constitutional culture, reflecting
a generic structure to constitutional law across the globe.’147
142 A. Barak, Proportionality. Constitutional Rights and their Limitations, Cambridge: Cambridge University
Press 2012, p. 478.
143 S. Breyer, Making Our Democracy Work: A Judge’s View, New York: Knopf 2010, p. 164-175.
144 A.J.C. de Moor-van Vugt, Maten en gewichten. Het evenredigheidsbeginsel in Europees perspectief (diss.
Tilburg), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 262.
145 Ibid., p. 256.
146 Ibid., p. 268.
147 M. Cohen-Eliya & I. Porat, Proportionality and Constitutional Culture, Cambridge: Cambridge University Press 2013, p. 153.
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Hoewel het evenredigheidsbeginsel in 1994 in een afstandelijke, omgekeerde
formulering een plaats kreeg in de Algemene wet bestuursrecht,148 heeft de
Afdeling bestuursrechtspraak daarin geen aanleiding gezien voor een wijziging
van de bestaande marginale redelijkheidstoetsing. Zij beriep zich daarbij in de
bekende Maxis en Praxis-uitspraak van 9 mei 1996 op de wetsgeschiedenis, die
zou hebben ‘beoogd de rechter te nopen tot terughoudendheid bij de toetsing van
de belangenafweging door het bestuur’.149 Boudewijn de Waard merkt echter in
een commentaar op deze uitspraak op dat de wetsgeschiedenis minder eenduidig
en minder dwingend is dan door de Afdeling werd aangenomen.150
De inspiratie die kan worden geput uit het Europese recht bij de uitleg van art.
3:4, tweede lid, Awb kwam wederom aan de orde in een stuk van Janneke
Gerards, gepubliceerd in 2007. Haar vertrekpunt is een positieve omschrijving
van dat beginsel: ‘een evenredig besluit is (. . .) een besluit waarmee een redelijk
evenwicht wordt gevonden tussen de veelheid van tegenstrijdige algemene en
individuele belangen die bij ieder besluitvormingsproces en rol zullen spelen.’151
Op grond van een analyse van de jurisprudentie constateert zij dat het Hof van
Justitie ‘alle drie de elementen van de klassieke evenredigheidstoets met enige
regelmaat toepast, al is toepassing van de drie elementen in !e!en uitspraak relatief
zeldzaam.’152 In die analyse komt het constitutionele argument betreffende de
verhouding van de rechterlijke taak tot de politieke afwegingen preciezer naar
voren dan in de – gewoonlijk in geheel algemene termijn gestelde – verwijzing
naar de staatsrechtelijke positie van het bestuur in de Nederlandse doctrine: het
Hof toetst minder intensief wanneer het gaat om ‘politieke keuzes en ingewikkelde economische of sociale beoordelingen’, zoals die welke door Raad en
Commissie in een gemeenschappelijke marktordening tot uitdrukking zijn gebracht.153 Dat is wel wat anders dan het toeschrijven van politieke legitimatie aan
een op grote mentale afstand van de democratisch gelegitimeerde ambtsdragers
voorbereid besluit.
In Nederland, constateert Gerards, doet het College van Beroep voor het bedrijfsleven er meer mee dan de Afdeling, vooral wanneer het Europees recht
toepast.154 In het vervolg van haar betoog laat zij zien dat sporen van een
evenredigheidstoetsing al naar gelang van de context van het geschil in de

148 Artikel 4:4, tweede lid, Awb: ‘De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een
besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.’
149 ABRS 9 mei 1996, ECLI:NL:RVS:1996:ZF2153, AB 1997/93.
150 B.W.N. de Waard, ‘Maxis en Praxis. Verbod van willekeur’, in: R.J.G.M. Widdershoven, B.J.
Schueler, J.E.M. Polak, & T. Barkhuysen (red.), AB Klassiek: Standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw
en thematisch geannoteerd, Deventer: Kluwer 2009, p. 417-426, 424-425.
151 J. Gerards, ‘Het evenredigheidsbeginsel van art. 3:4 lid 2 Awb en het Europese recht’, in:
T. Barkhuysen & W. den Ouden (red.), Europees recht effectueren. Algemeen bestuursrecht als instrument
voor de effectieve uitvoering van EG-recht, Deventer: Kluwer 2007, p. 73-113, 73.
152 Ibid., p. 89.
153 Ibid., p. 93 met verwijzing naar het arrest van het Hof: HvJ EG 3 februari 2005, T-19/01, ECLI:EU:
T:2005:31 (Chiquita/Commissie). De rechter toetst zonder terughoudendheid of het besluit van het
bestuur met betrekking tot de boete voldoet aan deze eisen en dus leidt tot een evenredige
sanctie.
154 Ibid., p. 100 met verwijzing naar CBb 6 november 1996, ECLI:NL:CBB:1996:ZG0374, AB 1997/16,
m.nt. J.J. van der Veen.
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Nederlandse bestuursrechtspraak opduiken. Een valide bijkomstige reden voor
terughoudendheid is bijvoorbeeld ‘het bestaan van specialistische kennis bij het
bestuursorgaan die nodig is om feitelijke of technische aspecten te kunnen
beoordelen’.155 De ondoorzichtigheid van de toetsingsmodaliteiten in de Nederlandse bestuursrechtspraak156 geeft haar aanleiding de Europese jurisprudentie,
die ‘in dit opzicht veel meer verfijnd en genuanceerd is’,157 meer ten voorbeeld te
nemen. Gerards betoogt, evenals De Moor-van Vugt in 1995, dat dit ten goede zal
komen aan ‘de zorgvuldigheid en gestructureerde opbouw van de rechterlijke
argumentatie. Die is aanmerkelijke groter bij een goed toegepaste evenredigheidstoets dan bij een simpele toetsing op willekeur.’158
Mogelijke verbeteringen in het gebruik van het evenredigheidsbeginsel zouden
in kaart kunnen worden gebracht aan de hand van de in navolging van de Duitse
doctrine onderscheiden drie fasen: de geschiktheid van het middel, het vereist
zijn daarvan in die specifieke situatie en het vermijden van een wanverhouding.
De tweede fase is in het spel (en soms ook de eerste) in diverse rechtszaken
waarin de rechter niet wenste te treden in vraag of een bepaalde systematiek van
terugvorderingsbedragen met art. 3:4, tweede lid, Awb in overeenstemming
was.159
In haar jurisprudentie stelt de Afdeling zich op het standpunt dat ‘[d]e rechter
toetst zonder terughoudendheid of het besluit van het bestuur met betrekking tot
de boete voldoet aan deze eisen en dus leidt tot een evenredige sanctie.’ De
zelfbinding door het bestuur aan strikte tabellen en regels kortwiekt deze volledige toetsing evenwel. De Afdeling aanvaardt de beleidsregels als ‘redelijk’ of ‘niet
onredelijk’ en gaat daarop af, zo blijkt uit recente uitspraken over een boete van
e 32.000 inzake de Wet arbeid vreemdelingen160 en van e 3.000 in de sfeer van
de kinderopvang.161 Te betwijfelen valt of dit redeneerschema in overeenstemming is met normen over rechtspraak inzake sancties, zoals die van art. 6 EVRM.

De constitutionele taakstelling van de rechtspraak
In toenemende mate markeren Europese en internationale criteria de constitutionele taakstelling van de bestuursrechtspraak. Daarvoor is het niet voldoende
dat er toegang tot de rechter is, zoals in Nederland sinds het Benthem-arrest is
erkend, maar ook dat die rechter het geschil kan beoordelen en beslechten. In het
in 2004 gepresenteerde rapport van de VAR-commissie rechtsbescherming zijn
daarvoor aanbevelingen gedaan. Het accent viel daarin op het dictum de
rechtspraak: ‘Een tot besluiten (in strikte zin) beperkte vernietigingsactie voldoet
155 Ibid., p. 109, met verwijzing naar ABRS 8 juli 1996, ECLI:NL:RVS:1996:ZF2233, AB 1996/344,
m.nt. P.J.J. Buuren; JB 1996/188, m.nt. R. Schlössels.
156 Ibid., p. 101.
157 Ibid., p. 111.
158 Ibid., p. 13; vgl. A.J.C. de Moor-van Vugt, Maten en gewichten. Het evenredigheidsbeginsel in Europees
perspectief (diss. Tilburg), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 272.
159 Vgl. CRvB 6 februari 2008, JB 2008/82; CBB 18 juni 2008, JB 2008/173.
160 ABRS 17 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4545.
161 ABRS 14 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:59.
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niet meer.’162 Haar aanbevelingen betreffen het object van het geding en de
uitspraakbevoegdheden van de rechter. Dat zou op den duur moeten leiden tot
‘enerzijds een bij een recours objectif passend ‘vernietigingsberoep’ en anderzijds
een bij een recours subjectif passend ‘volberoep’ (waarvoor de verzoekschriftprocedure model kan staan).’163 Dat laatste zou moeten gelden voor het ‘omringende
bestuursrecht’, dat wil zeggen ‘voorbereidings- en uitvoeringshandelingen van
besluiten’ en ‘besluiten die accessoir zijn aan eerdere besluiten’, bijvoorbeeld over
de ‘vermogensrechtelijke afwikkeling’.164
Op deze gedachten is voortgebouwd in de preadviezen van 2013, waarin een
uitbreiding van de rechtsmacht van de bestuursrechter is bepleit, ‘Het besluit
voorbij’.165 De preadviseurs Van Ommeren, Huisman, Van der Veen en De Graaf
zien het besluit onverminderd als ‘het centrale bestuursrechtelijke begrip en het
instrument van het bestuur bij uitstek om in concrete gevallen rechtsgevolgen tot
stand te brengen, na een bestuurlijke feitenvergaring, afweging van belangen,
toepassing van de bestuurlijke beoordelings- en beleidsvrijheid en lezing van de
relevante rechtsregels.’166 De verruiming die zij bepleiten betreft wat buiten het
besluit als zodanig de rechtspositie van de belanghebbenden bepaalt en – al zijn
de preadviseurs daarin niet eensgezind – hun bestuursrechtelijke rechtsbetrekking inhoud geeft.167 Hun oogmerk is, door deze procesrechtelijke veranderingen
‘tijdige en finale bestuursrechtelijke rechtsbescherming’ dichterbij te brengen.168
Dit alles kan worden onderschreven, maar een dergelijke procesrechtelijke
benadering laat de vraag liggen wat de inhoud moet zijn van het rechterlijk
oordeel in de bestuursrechtspraak. Om die reden is in het voorgaande nog eens
verkend wat de rechter, met rechterlijke methoden, kan doen om een omstreden
beoordeling van de feiten of afweging van de betrokken belangen te beoordelen.
De rechter legt zich hierbij in Nederland vaak beperkingen op die niet, in elk
geval niet toereikend te verklaren zijn uit – in de woorden van T. Koopmans – de
beperkte reikwijdte van zijn polsstok.169 Bepalend is een leerstellige visie op het
openbaar bestuur, dat – paradoxaal – juist aan de beperkte normatieve werking
van de wettelijke kaders (die aan het bestuur de nadere normering overlaten) een
claim van politieke legitimatie wil ontlenen. Daarbij gaat men ervan uit dat het
ontbreken van een heldere voice namens de kiezers wordt gecompenseerd door
politieke verantwoordingsplicht. De taakstelling van de rechtspraak wordt

162 De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid. Van toetsing naar geschilbeslechting (Rapport van de
Commissie Rechtsbescherming van de Vereniging voor Bestuursrecht VAR), Den Haag: Boom
2004, p. 45.
163 Ibid., p. 171.
164 Ibid., p. 25.
165 F.J. van Ommeren, P.J. Huisman, G.A. van der Veen en K.J. de Graaf, Het besluit voorbij (VAR-reeks
150), Den Haag: Boom 2013.
166 Ibid., p. 309.
167 Ibid., p. 310-311.
168 Ibid., p. 311.
169 T. Koopmans, ‘De polsstok van de rechter’, in: H.J.A.M. van Geest, L.J.M. de Leede & A.B.
Ringeling (red.), Regel en praktijk. Opstellen aangeboden aan prof. Mr. S.F.L. baron van Wijnbergen ter
gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Katholieke
Universiteit te Nijmegen, Zwolle: Tjeenk Willink 1979, p. 101-112.
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evenwel aldus een afgeleide van een eenzijdige herleiding van het bestuurlijk
handelen tot de stem van de staatsburgers.
Het bestuur ontleent aan de wet wel in eerste instantie zijn legitimiteit, maar
dat is niet voldoende. Het moet onbevooroordeeld professioneel te werk gaan
(zijn expertise) en bijdragen aan de verwerkelijking van de rechten van de
burgers. Het is de taak van de bestuursrechter om de verhouding van het bestuur
tot alle drie deze constitutionele waarden te toetsen. Die drie komen samen in een
rechterlijke taakstelling die toetsing aan het evenredigheidsbeginsel omvat.
Het is niet verwonderlijk dat dit zich vooral manifesteert inzake fundamentele
rechten, andere belangrijke rechten zoals de vier vrijheden van het EU-recht en
het voor de toekomst van de samenleving cruciale beleidsterrein van de duurzaamheid. Hier wordt het evenredigheidsbeginsel regelmatig toegepast. Zonder
deze objectiverende beoordeling mist overheidsoptreden dat ingrijpt in de door
mensenrechten gewaarborgde belangen van de burger legitimiteit. Maar is die
legitimiteit in andere bestuursrechtelijke verhoudingen vanzelf verzekerd?
Er is nog iets anders. De keerzijde van niet toereikend genormeerde of toetsbare ‘vrijheid’ van bestuursorganen is een vermindering van de handelingsopties
van de belanghebbende burger, hetzij doordat hij een beperking van zijn vrijheid
ondervindt, hetzij doordat hem een facilitering van zijn handelen wordt ontzegd.
Over de breedte van staatstaken is, sinds de erkenning van economische, sociale
en culturele grondrechten gemeengoed is geworden, een grondrechtelijke relevantie voorhanden. In het EU-recht geldt dat voor de vier ‘vrijheden’ die in het
EG-recht tot ontwikkeling zijn gekomen.

Conclusie
Dat de bestuursrechtspraak slechts in beperkte mate tot definitieve geschilbeslechting leidt, is vooral het gevolg daarvan dat de rechter zichzelf de argumenten
ontzegt om een analytisch geconstateerde lacune te dichten. Het terugspelen van
de bal naar het bestuur past steeds minder in de ontwikkeling van de constitutionele verhoudingen, net zo min als het overlaten van de spelregels aan het
bestuur. Als de wetgevende organen de waardering en afweging van belangen
niet hebben genormeerd, is een politieke aansturing waarover verantwoording
wordt afgelegd aan de volksvertegenwoordiging, wel heel onwaarschijnlijk. Dit
betekent intussen niet dat de besluiten die bestuursorganen nemen tot een
domein behoren waar de rechter zou moeten terugtreden ten gunste van een
welwillende willekeur van de behandelende functionarissen. Daarvoor zijn de
staatstaken te belangrijk. Ze zitten de burgers en ondernemingen dicht op de
huid – te dicht soms, wat dan leidt tot beleid ter vermindering en vereenvoudiging
van regelgeving.
Dat veel van deze staatstaken – zowat allemaal – behoren tot de brede werkingssfeer van de rechten van de mens zoals omschreven in de Vienna Declaration
and Programme of Action on Human Rights en – voor zover binnen het werkterrein
van de EU – het Handvest van de grondrechten, komt niet doordat mensenrechtenfreaks gretige handen daarnaar uitstrekten; eerder zouden zij moeten vrezen
dat een zekere verdunning in de normatieve werking daarvan het gevolg is. Waar
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het om gaat, is dat dit nu eenmaal ons leven is geworden. Of mensen veilig zijn,
of ze in hun waardigheid worden gerespecteerd en of ze het onderwijs en de
leefomstandigheden zullen ontvangen die hen in staat stellen om zelf vorm te
geven aan hun relaties met anderen, zijn de vragen van mensenrechtenbescherming in onze tijd. De administrative state is het antwoord op de re€ele versnelling en
verstrengeling van de levensloop en levensplannen in een moderne samenleving.
Het gaat om het mogelijk maken van vertrouwen op het recht in een ongekend
dynamische context.
De ‘tripartitisering’ van het bestuursrecht en het huidige grote bereik van de
rechten van de mens hebben dus met elkaar te maken. Nu deze rechten niet meer
alleen bescherming bieden tegen statelijk ingrijpen in persoonlijke vrijheden,
wordt van overheidsorganen verwacht dat ze de verwerkelijking in de maatschappelijke verhoudingen actief ter hand nemen. Dat vergt het vervullen van arbitrerende functies (vgl. het voorbeeld van het Google-arrest), bijvoorbeeld in de
ruimtelijke ordening maar ook vaak via onafhankelijke agencies, naast het aangaan
van allerlei allianties, bijvoorbeeld met de private partijen die onmisbaar zijn om
de fundamentele rechten op onderwijs en gezondheidszorg te realiseren. Het is
terecht en onvermijdelijk dat de fundamentele rechten op deze terreinen niet
worden opgevat als subjectieve rechten met een alles-of-nietskarakter, maar
eerder als beginselen (vgl. art. 51 van het Handvest) of taakopdrachten.
Daarom kan de rechter hier niet op dezelfde manier optreden als bij de
bescherming van subjectieve rechten. Art. 52, vijfde lid, tweede volzin, van het
Handvest van de grondrechten van de EU wil de rechterlijke bevoegdheid beperken tot de ‘uitlegging’ van wetgevings- en uitvoeringshandelingen en de ‘toetsing
van de wettigheid ervan’. Het is inderdaad niet goed mogelijk om aanspraken uit
zulke beginselen af te leiden, behoudens noodsituaties (en daar doet de rechter
dat ook). Voor de rechter komen echter wel de gevallen aan de orde waarin de
realisering van een beginsel de inperking van een vrijheid meebrengt. De eerder
aangehaalde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak waarin zij zelf een
‘andere afweging’ expliciet voor mogelijk hield, is – nader bezien – een voorbeeld
daarvan. De weigering van de vrijstelling beperkte het eigendomsrecht van de
appellant. Of die beperking geschikt was (in de zin van de eerste fase van de
evenredigheidstoetsing) om het doel van natuurbescherming te realiseren, werd
niet nagegaan, en al evenmin of dit middel niet te ingrijpend was.170 Rechtspraak
over sociale en culturele grondrechten betreft verder vaak het onthouden van een
aanspraak aan personen wier situatie zich niet overtuigend onderscheidt van die
van anderen, dan wel zonder genoegzaam overgangsrecht.171 Bij een maatregel
ter verwerkelijking van deze beginselen kan de rechter dus niet de evenredigheid
ervan bepalen, maar wel die van de ingreep of weigering die de keerzijde van de
maatregel vormt. De negatieve redactie van art. 3:4, tweede lid, Awb is dus toch
wel zinnig, zij het dat de toelichting en de ‘Maxis en Praxis’-jurisprudentie eraan

170 Zie de eerder aangehaalde uitspraak ABRS 17 maart 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO5756.
171 Vgl. het arrest van het Gerechtshof ’s-Gravenhage van 5 juni 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:
BW7457 inzake de intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik). Daarin werd
ten aanzien van artikel 1 Eerste Protocol EVRM een schending van het proportionaliteitsbeginsel
geconstateerd nu geen redelijke overgangstermijn was geregeld.
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voorbijgaan dat de werking van zo’n toetsingsnorm afhankelijk is van de juridische context waarin voor- en nadelen van het bestuurlijk handelen zich
manifesteren.
De rol172 van de rechter in de rechtsontwikkeling begint met het stellen van
vragen. De beschouwingen in dit hoofdstuk hadden ten doel de contextualiteit
van de vraagstelling te verhelderen – en om duidelijk te maken dat er geen goede
reden is om juridische vragen of de verificatie van feiten op grond van achterhaalde constitutionele schematiseringen buiten de orde te verklaren. Wanneer het
bestuursorgaan geen overtuigende redenen kan geven voor de voltrokken belangenafweging, waarom zou de rechter dan niet evenzeer als in een civielrechtelijk
geschil tot een waardering en beslissing kunnen komen? In vergelijking met de
buitengewoon ingrijpende beslissingen die de strafrechter in de straftoemeting
moet nemen, is dat nog steeds geen heroïsche taak. Het zouden dus niet deze
belangenafwegingen zelf zijn, waarmee de rechter aan de rechtsontwikkeling een
stoot zou geven maar het aanvaarden van de taak om dit te doen. Dat zal de
legitimatie van zowel het bestuur als van de bestuursrechtspraak goeddoen.
Aanvaarding van toetsing door de bestuursrechter biedt geen ruimte voor rechterlijke politiek, wel voor rechtsontwikkeling. Een hoogste bestuursrechter die zijn
taak niet meer overwegend opvat als het beoordelen of de eerste rechter zijn werk
naar behoren heeft gedaan, maar ook als het herijken van de kwaliteit van de
rechtspraak in de huidige constitutionele context, zou daarin moeten voorgaan.

172 Onder ‘rol’ wordt hier niet de taak zelf verstaan, maar de wijze waarop die taak behoort te worden
vervuld.
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6 Conclusies

Ruimte voor rechtsontwikkeling in het bestuursrecht
In de bestuursrechtelijke rechtsontwikkeling gaat het niet alleen om de voortdurende interpretatie die het bestuursrechtelijke normenstelsel – zoals alle rechtsnormen – uiteraard moet ondergaan. Het gaat ook om de taak die de rechter vervult
waar dat normenstelsel het bestuur ‘ruimte’ laat voor beoordelingen en belangenafwegingen. Kenmerkend voor het bestuursrecht is dat hier allereerst het
bestuursorgaan aan zet is, maar dat zet de rechter niet buitenspel en plaatst zijn
uitspraken in een krachtenveld dat meer omvat dan de procespartijen.
De rechtsontwikkeling in het bestuursrecht maakt deel uit van een geschiedenis
van emancipatie en groei in eigen verantwoordelijkheid van de burgers en hun
samenwerkingsverbanden. De relevantie van de overheid is hierdoor veranderd
maar niet verminderd; sociale rechten bijvoorbeeld vereisen aanwezigheid en
actie van de overheid. De groeiende verwachting van responsiviteit in verhouding
tot de plannen van andere actoren bepaalt de hedendaagse staatstaken. Het gaat
dus niet meer om een eenzijdig besturingssysteem, maar om een polycentrische
realiteit waartoe de overheid haar verhouding moet bepalen.
Daarom is hier een antwoord gezocht op de vraag wat de rechterlijke taak in
een multipolaire rechtsontwikkeling kan betekenen. De verkenning van een
mogelijke rechtsontwikkeling waarin de rechter zichzelf minder terughoudendheid zal opleggen – de wet verplicht daar niet toe, zij schrijft slechts
voor dat wanneer de rechter een beroep gegrond verklaart, hij de geschonden
geschreven of ongeschreven rechtsregel dan wel het geschonden algemene
rechtsbeginsel als de gronden van een vernietiging moet aanwijzen en ook
overigens zijn oordeel moet motiveren (art. 8:77 Awb) – is geen pleidooi voor
een revolutie van de rechters. Er zijn minstens drie redenen waarom de constitutionele verhoudingen van onze tijd desalniettemin een verandering in rechterlijke attitudes vereisen.

6.1

De rechter vervult zijn taak in een netwerk van rechtsontwikkeling

Doctrinaire judicial restraint staat in de weg aan de meerdimensionaliteit van
bestuursrechtelijke oordeelsvorming. Een besluit van een bestuursorgaan heeft
niet alleen betekenis voor de belanghebbende die daartegen mogelijk beroep
instelt, maar ook voor kenbare derden zoals buren in het omgevingsrecht, concurrenten in het economisch ordeningsrecht en afhankelijke personen in het
vreemdelingenrecht. De complexiteit van de belangenafweging wordt uiteraard
begrensd door het vereiste van een expliciete wettelijke grondslag. Dat verklaart
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dat – anders dan de rechtbank in de veelbesproken Sinterklaas-uitspraak veronderstelde – de burgemeester geen instructies mocht geven over het uiterlijk van de
Pieten; hij zou anders het legaliteitsvereiste schenden.173 Daar waar echter een
bredere belangenafweging tot de taken van het bestuursorgaan behoort, mag die
niet op formele of formalistische gronden (zoals in geval van formalisme excessif174)
in rechte onaantastbaar worden.
De nog dominante terughoudendheid is een beperking van het blikveld volgens
een allang achterhaald bipolair begrip van het bestuursrecht. Bestuursrechtelijke
rechtsbetrekkingen maken deel uit van een complex waarin vaak derden-belanghebbenden zijn betrokken, in de bestuurlijke context die het kenmerk draagt van
een netwerk. Objectieve rechtvaardiging speelt een belangrijke rol in de toetsingsmethoden die internationaal erkenning vinden, mede onder invloed van verdragen en EU-richtlijnen. In de evenredigheidstoetsing wordt iets zichtbaar dat
mogelijk een ver reikende betekenis heeft, namelijk een eis van ‘objectivering’.
Het Hof van Justitie van de EU heeft bijvoorbeeld in de zaak van Eman &
Sevinger175 – nota bene een zaak waar de politiek zich w!el over heeft uitgesproken – objectivering ge€eist bij het maken van onderscheid naar woonland in de
regeling van het kiesrecht voor het Europese Parlement. De wetgever mag het
oordeel over rechtmatig sanctiebeleid niet aan de rechter ontnemen.176 Maar de
rechter mag de wetgever ook niet van zijn taken ontheffen, door het bestuur te
veel rugdekking te geven.
Het deblokkeren van de rechterlijke taak, zoals in hoofdstuk 5 van dit preadvies
bepleit, maakt het de rechter mogelijk in tune te blijven met de ontwikkelingen die
het bestuur en daarmee het bestuursrecht doormaakt. In samenhang met procesrechtelijke veranderingen brengt zo’n verandering ook definitieve geschilbeslechting dichterbij, doordat niet vanuit een vernauwd blikveld de bal naar het
bestuursorgaan hoeft te worden teruggespeeld.177

6.2

Het democratisch constitutioneel bestel heeft deze taak van de
rechter nodig

Beperkingen van de rechterlijke taak lijken een democratisch alibi te hebben
(evenals het toetsingsverbod van art. 120 Gw), ook al gaan ze – zoals Van der
Hoeven onder de aandacht bracht178 – eerder op pre-democratische visies op
openbaar gezag terug. Er zijn echter redenen om adequate rechterlijke taken
veeleer te zien als een vereiste voor een volwaardig democratisch constitutioneel

173 ABRS 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4117, JB 2014/24, m.nt. R.J.B. Schutgens; NJB 2014/
2173.
174 Zie bijvoorbeeld EHRM 10 januari 2012, 22251/07, ECLI:NL:XX:2012:BV2982, NJ 2013/565, m.nt.
E.A. Alkema (G.R./Nederland).
175 HvJ EG 12 september 2006, C-300/04, ECLI:EU:C:2006:545 (Eman & Sevinger).
176 Zie CRvB 24 november 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3754, AB 2015/8, m.nt. R. Stijnen.
177 Vgl. R.J.N. Schlössels & S.E. Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, Deventer: Kluwer 2010, pp.
1142-1144.
178 Zie hoofdstuk 2.
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bestel.179 Een doctrinaire judicial restraint leidt ertoe dat bestuursorganen, terwijl van
hen vooral onvooringenomen expertise binnen wettelijke kaders wordt gevraagd, een
democratisch onvoldoende gelegitimeerde quasi-legislatieve rol gaan vervullen. Dat
speelt nog eens extra bij de onafhankelijke toezichthouders en agentschappen. Als er
reden is dat de politiek verantwoordelijken richting geven aan de belangenafweging,
dan zou dat moeten gebeuren in een gemotiveerde en transparante vorm op het
vereiste niveau van besluitvorming. Dat is een eis van goed wetgevingsbeleid – al
decennia geleden uitgesproken – die wordt uitgehold wanneer bestuursorganen
dankzij doctrinaire judicial restraint een bescherming van hun ‘beleid’ krijgen alsof zij
de democratische wetgever zelve zijn. Wanneer de wetgeving, zelfs gedelegeerde
wetgeving, geen uitdrukking geeft aan de belangenafweging die het bestuursorgaan
bezigt (al dan niet in beleidsregels), is het legitimiteitsdeficiet van het bestuurlijk
handelen navenant groter. De rechter moet hier, juist omwille van de democratische
legitimiteit, op discursieve wijze completeren wat begonnen is met de terugtred van
de wetgever. Zoals Rosanvallon betoogt: de electoraal-representatieve democratie kan
alleen met contre-d!emocratie haar legitimiteit behouden.180

6.3

De rechter moet wetgever en bestuur scherp houden

Veel meer dan men zich realiseert, bepalen de kleine bestuurlijke beslissingen de
mate waarin mensen zich vrij en erkend voelen in hun persoonlijke identiteit.
Hun levensprojecten kunnen alleen gestalte krijgen als het bestuur zijn publieke
taken betrouwbaar vervult. Gezag van de overheid erodeert als het bestuur de
rechtzoekende niet respecteert in zijn identiteit als gelijkwaardig en vrij subject.
Het is daarom geen wonder dat de bescherming van de rechten van de mens
steeds meer verweven is geraakt met procedurele rechten. Veel van de klachten bij
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens eindigen in een verwijzing naar
de eerst uit te putten nationale rechtsmiddelen dan wel een constatering dat het
daaraan heeft ontbroken en dus art. 13 EVRM is geschonden. Terecht heeft de
Eerste Kamer het grondrecht op toegang tot de rechter als breekijzer ingezet in de
geblokkeerde interactie tussen democratie en rechtsstaat.181
Rechtsontwikkeling in de bestuursrechtspraak zal er een van kleine stappen
blijven, die van het bestuursrecht van een meeslepende beweging. De rechtspraak
179 Vgl. ook de opmerkingen van De Poorter over het gebrek aan werkelijkheidszin van de hier
samengevatte op het democratiebeginsel gebaseerde redenering (‘De verhouding tussen wetgever
en rechter: over rechtsvorming in een open en vruchtbare dialoog’, in: J.C.A. de Poorter (red.), De
ordening van mechanismen van rechtsvorming in de democratische rechtsstaat. Het primaat van wetgeving
vanuit verschillende perspectieven belicht, Den Haag: Boom 2014, p. 101-129, 104).
180 P. Rosanvallon, La contre-d!emocratie. La politique a l’âge de la d!efiance, Parijs: !editions du Seuil 2006.
Vgl. L.H.J. Adams & W.J. Witteveen, ‘Drie dimensies van de rechtsstaat’, NJB 2014/89, afl. 20,
p. 1364-1373; L.H.J. Adams & W.J. Witteveen, ‘Democratisch wetgeven en de rol van het
parlement: over de zoektocht naar het algemeen belang’, in: J.C.A. de Poorter (red.), De ordening
van mechanismen van rechtsvorming in de democratische rechtsstaat. Het primaat van wetgeving vanuit
verschillende perspectieven belicht, Den Haag: Boom 2014, p. 37-63.
181 Dit heeft geleid tot het in 2014 in consultatie gebrachte concept-wetsvoorstel Verklaring dat er
grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet strekkende
tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces.
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kan en moet de participanten in die grote beweging scherp houden, het bestuur
in het bijzonder. Dit geldt zeker daar waar het niet de voice van de burgers zelf is
die daarin doorklinkt, maar die van de ambtelijke expertise, gelegitimeerd maar
ook begrensd door haar professionaliteit. Daarom blijft het van belang dat de
dragers van rights in ons constitutioneel bestel hun weg kunnen vinden naar
effectieve rechtsbescherming.

Ten slotte
Het bestuursrecht ontwikkelt zich doordat politiek, economie en samenleving
andere eisen stellen aan inrichting en werking van het bestuur. Het bestuur met
zijn expertise en resources moet hieraan beantwoorden. Het moet in al deze
dimensies de ‘burgers’ – zoals ze in bestuursrechtelijke verhandelingen plegen te
worden genoemd – dienen zonder achterstelling of uitsluiting. Besturen in een
democratische rechtsstaat speelt zich af in een krachtenveld dat bepaald wordt
door binding aan de op democratische wijze aanvaarde normen van het geldende
recht, door de eigen professionaliteit die onderworpen is aan het oordeel van
gekwalificeerde toezichthouders, door de openbare verantwoording aan vertegenwoordigende lichamen, en waar nodig door de confronterende erkenning van de
rechten van de burgers in de bestuursrechtspraak.
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1 Inleiding

1.1

Aanzet en (vraag)stelling

Het begrip ‘jurisprudence’, dat in Nederland als het begrip ‘jurisprudentie’ gereserveerd is voor de rechtspraak van de rechter, komt – in de woorden van J.M. van
Dunn!e – ‘van iuris prudentia, hetgeen betekent: de ‘zorg voor het recht’, een heel
passende benaming, immers het recht bestaat niet van zichzelf, er moet steeds
voor gezorgd worden. Als een plant die water moet krijgen. Dat gebeurt dus niet
alleen door juristen als de doeners, maar ook door de denkers op dat terrein’.1
Een zorg voor de rechter – en de wetgever – is om zorg te dragen voor het
juridisch kader waarin toegang tot de rechter kan worden verkregen.2 Wat betreft
het bestuursrecht zijn van oudsher de grote drie, te weten de begrippen ‘bestuursorgaan’, ‘belanghebbende’ en ‘besluit’ (artikelen 1:1-1:3 Awb), bepalend voor de
toegang tot de bestuursrechter en hoofdzakelijk in het verleden een rijkelijke bron
voor verschil in uitleg tussen de hoogste bestuursrechters geweest. Het laatste
kan op de volgende wijze worden verklaard. De wens om rechtsbescherming te
kunnen bieden correspondeert niet altijd met de tot dan aan toe heersende uitleg
van de zojuist genoemde begrippen. Is de wens om rechtsbescherming sterker,
dan wordt die uitleg vaak ondergeschikt gemaakt aan het eerstgenoemde of
eufemistisch gezegd: dan pleegt de bestuursrechter het recht (de zojuist genoemde begrippen) strategisch uit te leggen.3 Eerder is dit proces vergeleken
met het steeds verder laten stijgen van de temperatuur van water. Het opwarmen
van water heeft lange tijd geen gevolgen, het blijft namelijk water, totdat echter
het kookpunt bereikt is: er treedt een verandering op, het water verdampt.4 De
natuurlijke houding van de rechter, zijnde trouw aan de democratisch gelegitimeerde wet, is om – ook bij het strategisch uitleggen van het recht – de indruk te
wekken dat zijn beslissing vanzelfsprekend is omdat zij logisch uit de wet
voortvloeit en hij daarbij niet expliciteert wat zijn achterliggende beweegredenen
zijn. Dit doet af aan de werfkracht van zijn beslissing en zij geeft daarmee
onvoldoende houvast om rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters te
bereiken en/of te bestendigen.
1
2
3

4

J.M. van Dunn!e 2006, p. 11. Toegegeven zij dat over de betekenis van de woorden iuris prudentia
gediscussieerd kan worden. Vergelijk W.J. Zwalve en C.J.H. Jansen 2013, p. V e.v.
Vergelijk J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 90 e.v.; J.C.A. de Poorter 2010B, p. 7-74.
Vergelijk F.J. van Ommeren en P.J. Huisman 2013, p. 19 e.v.; G.A. van der Veen 2013, p. 116 e.v.;
K.J. de Graaf 2013, p. 220 e.v. Zie J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 45 e.v., p. 113 e.v.,
p. 136 e.v. en p. 211 e.v. Verder A.J.C. de Moor-van Vugt 2010, p. 301 e.v.; R.J.N. Schlössels 2009,
p. 361 e.v.; L.J.A. Damen 2007, p. 21-43; VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 41 en p. 71
e.v.
R. Ortlep 2008, p. 243.
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Een voorbeeld van het bovenstaande betreft de uitleg van de hoogste bestuursrechters
van het begrip ‘bestuursorgaan’ (artikel 1:1 Awb).5 Dat begrip staat in directe verbinding met het legaliteitsbeginsel. Dit beginsel vereist onder meer dat een publiekrechtelijke bevoegdheid een specifieke en voldoende duidelijke en kenbare wettelijke
grondslag heeft.6 Evenwel is in de rechtspraak tot uitdrukking gekomen dat het,
teneinde rechtsbescherming te kunnen bieden, ook wenselijk kan zijn om buitenwettelijke (rechts)personen als bestuursorgaan (meer in het bijzonder als b-orgaan) te
kwalificeren. Niet alle hoogste bestuursrechters zaten lange tijd op !e!en lijn aangaande
deze zogeheten publieketaakjurisprudentie.7 Pas op 17 september 2014 is hieraan een
einde gekomen, doordat, na een conclusie van advocaat-generaal Widdershoven, een
grote kamer, die bestond uit de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, de presidenten van de Centrale Raad van Beroep en het College van
Beroep voor het bedrijfsleven en twee andere leden van de eerstgenoemde rechterlijke
instantie, die rechtspraak gelijk heeft getrokken.8 Op de bevoegdheden om een grote
kamer te vormen en om een conclusie van een advocaat-generaal te vragen wordt
teruggekomen in de paragrafen 2.3 en 4.4.

Zoals in het voorgaande impliciet tot uitdrukking is gekomen, staat in dit
preadvies centraal dat het rechtseenheidsprobleem tussen de hoogste bestuursrechters, vergelijk de bijsluiter in paragraaf 1.2.2, in overwegende mate een
argumentatieprobleem is. Positief geformuleerd: het onderhavige preadvies
beoogt een pleidooi te zijn tot herijking van de werfkracht van de rechtspraak
van de hoogste bestuursrechters teneinde de rechtseenheid tussen hen te optimaliseren. Dit preadvies heeft daarmee in eerste instantie een agenderend karakter om daarna de volgende vraag te beantwoorden: op welke wijze dient aan deze
herijking vorm te worden gegeven?
In een onderzoek uit 2001, getiteld: ‘Eenheid van rechtspraak. Een onderzoek naar de
werking van coördinatiemechanismen in het bestuursrecht’, merkten de onderzoekers
reeds op dat de gepercipieerde divergentie tussen de appelinstanties in hun ogen voor
een belangrijk deel lag in ‘de wijze van communiceren van de appelinstanties, met
name van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’. Uit dat onderzoek
bleek dat ‘eerstelijnsrechters onvoldoende bekend zijn met de redenen voor door de
appelinstanties bewust gecre€eerde divergentie’. De onderzoekers stelde dat dit mede
is ingegeven ‘door de structuur van het bestuursrecht (waarbij specialisten in de
appelcolleges zitting hebben en de generalisten in rechtbanken)’, maar zij zagen ‘hier
tevens een actievere rol voor de appelinstanties weggelegd. Appelcolleges zouden

5
6
7
8
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Vergelijk F.J. van Ommeren en P.J. Huisman 2013, p. 20 e.v.; G.A. van der Veen 2013, p. 140 e.v.
Vergelijk W.J.M. Voermans 2011, p. 10 e.v.
Vergelijk de conclusie van advocaat-generaal Widdershoven van 23 juni 2014, ECLI:NL:
RVS:2014:2260.
ABRvS 17 september 2014, JB 2014/202, m.nt. Timmermans; ABRvS 17 september 2014, JB 2014/
203. Vergelijk ABRvS 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:267; ABRvS 17 december 2014, ECLI:
NL:RVS:2014:4602; ABRvS 17 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4610; ABRvS 17 december 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:4568.

explicieter kunnen motiveren waarom ze op bepaalde punten uiteenlopen’.9 Daaraan
zij toegevoegd dat ook in de rechtspraak van voornamelijk de eerstelijnsrechters
expliciet naar voren is gekomen dat zij ‘worstelen’ met het feit dat niet op alle
onderwerpen rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters bestaat.10

1.2

Defini€ering en syndromen

1.2.1

Defini€ering

In de vorige paragraaf is gesproken van de rechter als ‘zorger’ voor het recht. In deze
zorgtaak ligt ook de rechtsvormende taak van de rechter besloten. Zonder de
pretentie om de vraag wat rechterlijke rechtsvorming is in overeenstemming met
alle opvattingen in de literatuur te kunnen beantwoorden, wordt in dit preadvies
aangehouden dat er van rechtsvorming door de rechter sprake is als in zijn rechterlijke uitspraak het geldende recht wordt vastgesteld en de betekenis ervan verder
strekt dan het geschil dat met die uitspraak – al dan niet definitief – wordt beslecht.11
Dat er gesproken wordt van ‘het geldende recht wordt vastgesteld’ sluit in dat de
!rdat zij
rechtsbetrekking (rechtsverhouding) in abstracte vorm al aanwezig is v!
oo
– door bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak – in concrete zin wordt vastgesteld.
Een vergelijkbare observatie is meermaals in de literatuur gemaakt met betrekking tot
het feit dat in de parlementaire geschiedenis van de Awb12 de nadruk is gelegd op de
wederkerige rechtsbetrekking.13

Daarbij wordt aangesloten bij de heersende opvatting in de literatuur – en in de
jurisprudentie – dat de rechter een rechtsvormende taak heeft en die ook uitoefent.14 Het accepteren van die taak en die uitoefening brengt mee dat aan
9
10

11

12

13

14

J. van Erp c.s. 2001, p. 65. Voor de reactie van de regering zij gewezen op Kamerstukken II 2001/02,
26352, nr. 61.
Vergelijk Rb. Amsterdam 26 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA0001; Vzr. Rb. Utrecht 21
december 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BY8445; Rb. Utrecht 13 januari 2009, AB 2009/139,
m.nt. Ortlep; Rb. ’s-Gravenhage 25 januari 2006, JB 2006/67, m.nt. Stroink; Rb. Breda 6 april
2005, AB 2005/150, m.nt. Jansen; Rb. ’s-Hertogenbosch 23 januari 2002, JB 2002/81; Rb.
Rotterdam 5 september 2000, JB 2000/291, m.nt. Stroink; Rb. Groningen 28 februari 1996, JB
1996/105, m.nt. Stroink.
Vergelijk de bronnen genoemd in voetnoot 14. Een afwijkende opvatting is bijvoorbeeld te vinden
bij H. Gommer (2008, p. 115), wanneer hij opmerkt dat iedere keer wanneer een rechter beslist,
deze aan rechtsvorming doet.
Vergelijk PG Awb I MvT, p. 39 e.v. Zie E.M.H. Hirsch Ballin 2014, p. 108-109; M. Harmsen 2013,
p. 123 e.v.; F.J. van Ommeren en P.J. Huisman 2013, p. 43 e.v.; J.L.M. Gribnau 2012, p. 51 e.v.;
J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 99 e.v.; M. Scheltema 2008, p. 207-217. En eerder W.G.
Vegting 1954, p. 169 e.v.; A.M. Donner 1941, p. 12.
Vergelijk B.W.N. de Waard 1994, p. 11 e.v.; R.M. van Male 1993, p. 22 e.v.; E.M.H. Hirsch Ballin
1989, p. 1-4; J.P. de Jong 1988, p. 3-4, p. 65-72, p. 81-82, p. 87 en p. 91-92; A.F.M. Brenninkmeijer
1987A, p. 84 e.v. Verder M. Scheltema 1996B, p. 1355-1361, met reactie van A.Q.C. Tak 1996,
p. 299-303. Voorts M. Scheltema 2003, p. 122-123.
Vergelijk G. Boogaard en J. Uzman 2015, p. 61-67; M. Pieterse 2014, p. 223-243; J. Uzman 2013,
p. 149 e.v.; L.J.A. Pieterse 2013A, p. 1528-1529; G.J.M. Corstens en J.W. Fokkens 2013, p. 2493
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rechtspraak een zekere precedentwerking toekomt: weliswaar niet in de strikte
zin van een precedentenstelsel (stare decisis et non quieta movere),15 maar wel in de
zin dat de rechter voortbouwt op eerdere rechtspraak en motiveert wanneer hij
bijvoorbeeld van eerdere vaste rechtspraak afwijkt.16
Als de rechter aan rechtsvorming doet, is er sprake van een actieve bezigheid. In deze zin vat het begrip ‘rechtsontwikkeling’, zoals woordelijk vervat in
artikel 81, eerste lid, Wet op de Rechterlijke Organisatie, die bezigheid net zo
goed samen als het begrip ‘rechtsvorming’. Dit is in mindere mate het geval
voor het begrip ‘rechtsvinding’, dat in meerdere mate de associatie van het
inactieve oproept, te weten: het vinden van het recht zonder zelf een keuze te
maken (vergelijk paragraaf 4.2).17 In het verdere verloop van dit preadvies

15

16

17
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e.v.; G.J.M. Corstens 2013, p. 84 e.v.; G. Boogaard 2013, hoofdstuk IV; A.E.M. Röttgering 2013,
p. 55 e.v. en p. 77 e.v.; P.P.T. Bovend’Eert 2013, p. 5 e.v. en hoofdstuk 11, i.h.b. p. 279 e.v. en p.
331-332; E. Mak 2013, p. 47 e.v.; J.C.A. de Poorter 2013A, p. 5 e.v.; J.C.A. de Poorter 2013B, p. 73
e.v.; G.K. Schoep 2013, p. 289 e.v.; J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vording 2013A, p. 251
e.v.; E. Bauw 2013, p. 217 e.v.; C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra 2012, p. 3 e.v.; C.D.J. Bulten en C.J.H.
Jansen 2012, p. 257 e.v.; M. Scheltema 2011, p. 320 e.v.; A.O. Lubbers 2011A, p. 62-67; A.O.
Lubbers 2011B, p. 119-133; B.J. Schueler 2011, p. 217-229; R. de Lange 2011, p. 147-163; W.
Konijnenbelt 2011B, p. 121-146; P.P.T. Bovend’Eert 2011, p. 31-41; L.F.M. Verhey 2011, p. 231-252;
A.E. Oderkerk 2011, p. 334 e.v.; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 61 e.v.; A. Hammerstein
2011A, p. 325 e.v.; B.J. van Ettekoven 2011A, p. 298 e.v.; P.C. Kop 2011, p. 1040-1044;
J. Peters 2010, p. 355 e.v.; A.T. Marseille 2010, p. 90-94; J.C.A. de Poorter 2010A, p. 3 e.v.; J.C.A.
de Poorter 2010B, p. 20 e.v. en p. 58 e.v.; W. van Gerven en S. Lierman 2010, p. 223 e.v.;
J. Uzman en C.J.J.M. Stolker 2009, p. 475-496; P.P.T. Bovend’Eert 2009, p. 27-45; J.B.M. Vranken
2009A, p. 1082-1093; L. Timmerman 2009, p. 25 e.v.; R.E.C.M. Niessen 2009, p. 18 e.v.; H.C.F.J.A.
de Waele 2009, p. 22 e.v.; W.D.H. Asser 2008, p. 9-29; C.H. Sieburgh 2008A, p. 106 e.v.;
S. Douma 2007, p. 1-3; W.D.H. Asser c.s. 2006, p. 151 e.v.; A.O. Lubbers en H. Vording 2006,
p. 439-453; F.T. Groenewegen 2006, p. 39 e.v.; K. Teuben 2005, p. 35 e.v.; Asser-Vranken 2005,
nrs. 9 e.v., 35 en 76; M.F.J.M. de Werd 2004, p. 69-129; W.D.H. Asser c.s. 2003, p. 37 e.v.; R.M.
van Male 2003, p. 261-300; A.B. Terlouw 2003, p. 36 e.v.; A.J.Th. Woltjer 2002, p. 63 e.v.; O.A.
Haazen 2001, p. 275 e.v.; M. Scheltema 2001, p. 37-46; P. Rijpkema 2001A; E.A. Alkema 2000,
p. 1053-1058; S.K. Martens 2000, p. 747-758; J.H. Nieuwenhuis 2000, p. 687-689; J.M. Barendrecht 2000, p. 690-698; A.F.M. Brenninkmeijer 2000, p. 699-705; J.B.M. Vranken 2000, p. 1-5;
M.W. Hesselink 1999, p. 399 e.v.; H.C.F. Schoordijk 1999, p. 377-384; R.H. Happ!e 1999, p. 42
e.v.; I.C. van der Vlies 1999; L.J.A. Damen 1999, p. 9-37; G.J. Wiarda 1999, p. 34 e.v. en p. 131;
R. de Lange 1999; Asser-Vranken 1995, nrs. 64, 69, 78, 149 e.v. en 184 e.v.; A.R. Neerhof 1994,
p. 217 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 1992, p. 680-697; R. de Lange 1991; M. Scheltema 1989, p. 9-21;
H.J. Snijders 1988, p. 1614 e.v.; H.C.F. Schoordijk 1988, p. 3-63; E.M.H. Hirsch Ballin 1988,
p. 211-237; M. Scheltema 1988, p. 335-349.
Vergelijk O. van Loon 2014, p. 17 e.v.; P.P.T. Bovend’Eert 2013, p. 271 e.v.; P. Memelink 2009,
p. 329 e.v.; E.H. Hondius 2008, p. 171 e.v.; P.P.T. Bovend’Eert 2006, p. 157-177; K. Teuben 2005,
p. 231 e.v.; O.A. Haazen 2001, p. 315 e.v.; G.J. Wiarda 1999, p. 124 e.v.; C.J.H. Brunner 1994,
p. 31-40. Zie R.J.P. Kottenhagen 1986; H.U. Jessurun d’Oliveira 1973A; J. Drion 1950; M.H.
Bregstein 1939.
Vergelijk Asser-Vranken 1995, nr. 183 e.v. Zie Asser-Vranken, Synthese 2014, nrs. 89 en 110;
O. van Loon 2014, p. 18 e.v.; E. Mak 2013, p. 51; J.W. Fokkens 2012, p. 309 e.v.; M. Scheltema
2011, p. 320; W.D.H. Asser 2008, p. 25; Asser-Vranken, Vervolg 2005, nr. 6; V.V.R. van Bogaert
2005, p. 413 e.v. Verder Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen 7 2005, nr. 187.
Vergelijk W.D.H. Asser 2008, p. 25; J.M. van Dunn!e 2006, p. 11; R.M. van Male 2003, p. 262.

wordt daarom in
‘rechtsvorming’.18

de

regel

gesproken

van

‘rechtsontwikkeling’

of

In de literatuur is over de zojuist genoemde drie begrippen een deels semantische
discussie ontstaan.19 Daarbij heeft deze discussie een hoog ‘kip-of-ei-gehalte’ en een
poging om hierin duidelijkheid te scheppen kan enigszins gekwalificeerd worden als
een sisyfusarbeid. Desalniettemin wordt de volgende poging gewaagd. Wellicht
!r er
bekend is de opmerking van C.W. Opzoomer dat er recht gesproken werd ‘v!oo
wetten waren, en het maken van wetten heeft de oude bron der natuur niet verstopt’.20
Het vaststellen van wetten – en daarmee het scheppen van geschreven recht – is
exclusief voorbehouden aan de democratisch gelegitimeerde wetgever. De rechter
dient bij zijn oordeelsvorming, met inbegrip van technieken als interpretatie en naar
analogie, als uitgangspunt trouw te zijn aan de wet en kan zonder enige geschreven
wettelijke grondslag zelf geen recht scheppen.21 Reeds geldend (niet door hem
geschapen) recht, hetgeen dus een ruimere categorie recht is dan recht dat in de
wetten is vastgelegd, dient evenwel niet alleen door hem te worden toegepast maar
ook door hem te worden ontwikkeld (vergelijk paragraaf 4.2). Gesproken wordt hier
van ‘ontwikkeld’ en niet van ‘gevormd’, daar het begrip ‘rechtsvorming’ wellicht in
meerdere mate de associatie oproept dat de rechter het recht zonder enige geschreven
wettelijke grondslag geschapen heeft. In het verlengde van het voorgaande kan het
T. Koopmans grotendeels worden nagezegd dat met ‘de term ‘rechtsontwikkeling’
wordt erkend dat nieuwe rechtsregels niet alleen tot stand komen door wetgeving,
maar dat zij ook door de rechtspraak kunnen worden gecre€eerd, zij het in aansluiting
[op] het reeds bestaande regelbestand: zij worden ‘ontwikkeld’’.22

Een dimensie van de rechtsontwikkeling is het bevorderen van de rechtseenheid.23 Het eerstgenoemde is dus het algemenere doel:24 een rechterlijk oordeel
– bijvoorbeeld van de eerstelijnsrechter – waarmee met deugdelijke en ge€expliciteerde argumenten wordt afgeweken van de tot dan aan toe geldende rechtspraak
(zogeheten ‘rechterlijke ongehoorzaamheid’) kan zelfs de rechtsontwikkeling

18
19

20
21
22
23
24

Vergelijk W.D.H. Asser 2008, p. 9-10; Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen 7 2005,
nr. 73; S.K. Martens 2000, p. 748.
Vergelijk G. Boogaard en J. Uzman 2015, p. 61-67; Asser-Vranken, Synthese 2014, nr. 55; J.E.M.
Polak 2014, p. 15; J. Uzman 2013, p. 150 e.v.; P.P.T. Bovend’Eert 2013, p. 279 e.v.; J.W. Fokkens
2012, p. 304; P.C. Kop 2011, p. 1043; L.F.M. Verhey 2011, p. 236 e.v.; W. Konijnenbelt 2011B,
p. 132 e.v.; P.P.T. Bovend’Eert 2011, p. 32 e.v.; G.J.M. Corstens 2010, p. 56; C.A.J.M. Kortmann
2009B, p. 11; G.J.M. Corstens 2009A, p. 1079; G.J.M. Corstens 2009B, p. 19; L. Timmerman 2009,
p. 27; A. Hammerstein 2009, p. 672-675; C. Schutte 2009, p. 676-680; C.A.J.M. Kortmann
2009A, p. 765-766; P.P.T. Bovend’Eert 2009, p. 27 e.v.; C.A.J.M. Kortmann 2008, p. 31-37;
C.A.J.M. Kortmann 2005, p. 250-252. Zie Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen
7 2005, nr. 73.
C.W. Opzoomer 1884, p. 231. Zie Ph.A.N. Houwing 1947.
Anders lijkt Asser-Vranken, Synthese 2014, nr. 39. Vergelijk Asser-Vranken 1995, nr. 69.
T. Koopmans in G.J. Wiarda 1999, p. 131.
Vergelijk R.J.N. Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 49; A.E.M. Röttgering 2013, p. 60.
Het bevorderen van de rechtseenheid is evenwel de oudste en meest oncontroversi€ele taak van de
cassatierechter. Vergelijk M.W.C. Feteris 2014, p. 52 e.v.; A.E.M. Röttgering 2013, p. 38 e.v. en p.
75 e.v.; Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen 7 2005, nr. 73.
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bevorderen.25 In het geval dat de rechter aan rechtsontwikkeling doet, dat wil
zeggen: in zijn rechterlijke uitspraak het geldende recht vaststelt en de betekenis
ervan verder strekt dan het geschil dat met die uitspraak – al dan niet definitief –
wordt beslecht, kan dat op haar beurt weer bijdragen aan het bevorderen van de
rechtseenheid, in de zin dat de duidelijkheid, toegankelijkheid en voorzienbaarheid (voorspelbaarheid) van het recht worden vergroot.26
Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft het belang van de
rechtseenheid van rechtspraak (en wettelijke regelingen) onderstreept, opdat het recht
op toegang tot de rechter effectief is. Zo overwoog het Hof in Legrand tegen
Frankrijk: ‘De plus, l’accessibilit!e, la clart!e et la pr!evisibilit!e des dispositions l!egales
et de la jurisprudence assurent l’effectivit!e du droit d’acc!es "a un tribunal, s’agissant
notamment des r!egles de forme, de d!elais de recours et de prescription.’27

Het gebrek aan rechtseenheid raakt aan onrechtvaardigheid. Wanneer iemand
over het recht verontwaardigd uitroept: ‘dat is onrechtvaardig’, dan is dat veelal
omdat hij vindt dat twee ‘gelijke’ gevallen met betrekking tot het recht niet
gelijk zijn behandeld. In die zin heeft de rechtseenheid een sterker verband met
het gelijkheidspostulaat dan met het rechtszekerheidspostulaat28 van het recht.29
Een voorwaarde voor de overwinning op het onrechtvaardigheidsgevoel respectievelijk ongelijkheidsgevoel en daarmee consensus over de legitimatie van de
uitkomst is dat deze met deugdelijke en ge€expliciteerde argumenten wordt
onderbouwd.
De regering heeft met betrekking tot de Awb en de herziening van de rechterlijke
organisatie meermaals het belang van de rechtseenheid van recht(spraak) tot uitdrukking gebracht, in de zin dat verschillen met deugdelijke (en ge€expliciteerde)
argumenten onderbouwd moeten worden.30 Of zoals de Raad van State in zijn advies

25

26

27

28
29
30
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Vergelijk R.J.N. Schlössels 2006B, p. 122 e.v.; L.J.M. Timmermans 2003, p. 121-122; A.B. Terlouw
2003, p. 19; J. van Erp c.s. 2001, p. 9 en p. 57-58; L.J.A. Damen 1999, p. 11 e.v.; Bröring onder Rb.
Assen 3 juli 1998, AB 1998/319; R.J.G.M. Widdershoven 1996A, p. 47-55; Asser-Vranken 1995, nr.
186. Voorts G.C.C. Lewin 2014A, p. 11 e.v.
Vergelijk C. Avendaño Canto 2014, p. 45; J.H. Crijns 2014, p. 264 e.v.; P.P.T. Bovend’Eert 2013,
p. 102; S.E. Zijlstra 2012, p. 7 e.v.; B.J. van Ettekoven 2011A, p. 320 e.v.; T. Barkhuysen 2010B,
p. 1961; A.W.H. Meij 2009, p. 7 e.v.; R.J.N. Schlössels c.s. 2007A, p. 6; R.J.G.M. Widdershoven
2006A, p. 287; M. Scheltema 2005A, p. 288; M. Scheltema 2005B, p. 6; A.B. Terlouw 2003, p. 1920; J. van Erp c.s. 2001, p. 12; F.M. Köhne 2000, p. 14 e.v. Verder A.R. Bloembergen 1990, p. 559;
R.J.G.M. Widdershoven 1989, p. 432 e.v.; P.J.G. Kapteyn 1989, p. 1649; A.R. Bloembergen 1984,
p. 9.
EHRM 26 mei 2011, nr. 23228/08 (Legrand tegen Frankrijk); EHRC 2011/110, m.nt. Tjong Tjin
Tai. Vergelijk EHRM 19 februari 2013, nr. 2834/06 (Petkov tegen Bulgarije); EHRC 2013/102,
m.nt. Tjong Tjin Tai. Zie EHRM 25 november 2014, nr. 48554/10 (Borovsk!a en Forrai tegen
Slowakije); EHRC 2015/37, m.nt. Fernhout: waaruit volgt dat onder (bijzondere) omstandigheden
persisterende conflicterende nationale rechtspraak een schending van artikel 6 EVRM kan
opleveren.
Zie Asser-Vranken 1995, nrs. 132 en 137.
Geïnspireerd door H. Drion 1973B, p. 52-53. Zie A.R. Bloembergen 1977B, p. 18 e.v.
Vergelijk PG Awb I MvT, p. 18 en p. 19 e.v. Verder Kamerstukken II 1988/89, 21206, nr. 2, p. 12 e.v.;
Kamerstukken II 1990/91, 21967, nr. 3, p. 2 e.v.; Kamerstukken II 1990/91, 21967, nr. 5, p. 6 e.v.;

met betrekking tot de eerste tranche van de Awb over de eenheid van wetgeving heeft
opgemerkt: ‘De eenheid staat voorop, de noodzaak tot afwijking moet deugdelijk
gemotiveerd worden.’31
Met de inwerkingtreding van de Awb in 1994 is in het bijzonder gepoogd om
eenheid van bestuursrechtelijke wetgeving te bevorderen.32 Hierdoor heeft zich evenwel wat betreft (met name) het procesrecht, zeker in de beginjaren, een paradoxale
situatie voorgedaan. Voor de inwerkingtreding van de Awb had elke hoogste bestuursrechter zijn eigen procesrecht dat was toegesneden op de geschillen waarover
het diende te oordelen. In het in paragraaf 1.1 genoemde onderzoek hebben de
onderzoekers hierover het volgende opgemerkt: ‘Omdat partijen maar met !e!en appelcollege – en !e!en procesrecht – te maken hadden, vormde divergentie van procedurele
rechtspraak geen issue. Sinds 1994 moeten de rechters de uiteenlopende geschillen
volgens het uniforme procesrecht van de Awb afdoen. Daardoor is de divergentie (die
derhalve reeds bestond) opeens een probleem geworden en is het aantal zaken waarin
kwesties van procesrecht aan de orde zijn, aanzienlijk toegenomen. De appelcolleges
hebben in hun rechtspraak het midden moeten vinden tussen het uniformiteitsstreven
van de Awb en een zekere – door de aard van de te beoordelen geschillen –
gerechtvaardigde divergentie.’33 Een vergelijkbaar verschijnsel heeft zich voorgedaan
toen op 1 september 199934 de procesregels van hoofdstuk 8 van de Awb van
toepassing werden voor belastingprocedures, en vervolgens weer op 1 januari
200535 toen voor die procedures de rechtbanken de eerste rechterlijke instantie
werden en de gerechtshoven belast werden met de behandeling van het hoger
beroep.36

In die gedachte gaat het bij de omschrijving van het begrip ‘rechtseenheid’ meer
om een karakterisering aan de hand van hetgeen voor rechtseenheid wordt
vereist. In dit preadvies wordt daarom aangehouden dat er geen sprake is van

31

32

33
34
35
36

Kamerstukken II 1991/92, 21967, nr. 9, p. 10; Kamerstukken II 1991/92, 22495, nr. 3, p. 20, p. 25,
p. 29 en p. 55 e.v.; Kamerstukken II 1992/93, 22495, nr. 6, p. 10 e.v.; Kamerstukken II 1993/94, 23701,
nr. 2, p. 16 e.v. Voorts Kamerstukken II 2001/02, 26352, nr. 61; Kamerstukken II 2003/04, 29702, nr.
3, p. 16; Kamerstukken II 2003/04, 25425, nr. 7, p. 6 e.v.; Kamerstukken II 2004/05, 29279, nr. 16,
p. 17; Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 3, p. 16-17; Kamerstukken II 2010/11, 32450, nr. 7, p. 1517; Kamerstukken I 2012/13, 32621, nr. C, p. 6.
PG Awb I Advies RvS, p. 16. Zie verder aangaande het belang van de rechtseenheid van recht
(spraak) Jaarverslag Raad van State 1999, p. 17: Jaarverslag Raad van State 2000, p. 25; Jaarverslag
Raad van State 2001, p. 28; Jaarverslag Raad van State 2010, p. 150-151.
Vergelijk PG Awb I MvT, p. 19 e.v. Zie A.W.M. Bijloos 2014, p. 198 e.v.; J.E.M. Polak 2010A, p. 97113; J.E.M. Polak 2009, p. 378-383; L.J.A. Damen 2007, p. 21 e.v.; J.E.M. Polak en W. den Ouden
2004, p. 8 e.v. Verder J.M. Polak 1994, p. 67-74.
J. van Erp c.s. 2001, p. 65.
Wet van 29 oktober 1998, Stb. 1998, 621.
Wet van 15 december 2004, Stb. 2004, 672.
Vergelijk J.W. van den Berge 2011; L.J.A. Pieterse 2011, p. 1056-1060; R.J.G.M. Widdershoven
2011B, p. 279-288; B.J.G.L. Jaeger 2011, p. 151-160; P.J. van Amersfoort 2010, p. 328-334; D.A.
Verburg 2010, p. 335-341; P. van Dijk en J.C.A. de Poorter 2010, p. 77-88; M.W.C. Feteris 2010,
p. 359-373; M.W.C. Feteris 2008; R.P. den Otter 2008, p. 93-103. Voorts R.J.G.M. Widdershoven
c.s. 2010; R.J.G.M. Widdershoven c.s. 2008; A.J.H. Suilen 2006, p. 77-93; R.J.G.M. Widdershoven
c.s. 2006; R.M.P.G. Niessen-Cobben 2004, p. 23-36; M.C.D. Embregts 2004A; M.C.D. Embregts
2004B, p. 245-258.
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rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters als een verschil in rechtspraak
niet door deugdelijke en ge€expliciteerde argumenten is onderbouwd.37
De kritische lezer denkt wellicht dat hier sprake is van een contradictio in terminis, in de
zin dat niet ge€expliciteerde argumenten per definitie ondeugdelijk zijn. Dat moge
– afhankelijk van de defini€ering – wellicht zo zijn, in het licht van de betooglijn van dit
preadvies wordt het van belang geacht om te benadrukken dat argumenten naast
deugdelijk ook ge€expliciteerd dienen te worden.

Bij deze karakterisering past de opvatting dat eenheid van recht(spraak) nooit
volledig bereikt kan worden en het ook geen doel op zich is.38 Immers, om met
H.C.F. Schoordijk te spreken: ‘Rechtsregels krijgen bij een pragmatische uitleg,
die altijd gekleurd wordt door het antwoord op de vraag: ‘wat voor maatschappij
willen we?’, dikwijls een verschillend antwoord.’39 Is een verschil in recht(spraak)
wel met deugdelijke en ge€expliciteerde argumenten onderbouwd, dan is er geen
overtuigend beletsel om te spreken van ‘legitieme differentiatie’.40
Het kan zijn dat daar waar sommige lezers aan voorbeelden van gebrek aan rechtseenheid denken, deze auteur die voorbeelden ziet als legitieme differentiatie omdat ze
met deugdelijke en ge€expliciteerde argumenten onderbouwd zijn. T. Barkhuysen heeft
bijvoorbeeld in verschillende geschriften gewezen op het feit dat het Europese recht,
met name het EU-recht, niet alleen een eenheidsbevorderende werking heeft41 maar
ook juist daaraan af kan doen.42 De voorbeelden die genoemd worden zijn voorbeelden die veelal verklaard (kunnen) worden door de bijzondere (voorkeurs)positie van
het Europese recht. Van een gebrek aan rechtseenheid hoeft in die zin geen sprake te
zijn, zolang het verschil in recht(spraak) maar met deugdelijke en ge€expliciteerde
argumenten is onderbouwd.

37

38
39

40
41

42
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Vergelijk B.J. Schueler 2014B, p. 162; A.W.M. Bijloos 2014, p. 206; R.J.N. Schlössels 2012A, p. 87;
M. Scheltema 2011, p. 320; T. Barkhuysen 2007, p. 98-99; T. Barkhuysen 2006, p. 31; H.J.
Snijders 2005, p. 2 e.v.; W.H. van Boom 2003, p. 299; Asser-Vranken 1995, nrs. 184 e.v. en 191.
Verder R.J.G.M. Widdershoven 1989, p. 432; J.B.J.M. ten Berge en B.W.N. de Waard 1988A, p. 26
e.v.; J.M. Polak 1980, p. 276.
Vergelijk de bronnen genoemd in de volgende voetnoot.
H.C.F. Schoordijk 2014, p. 56-57. Vergelijk B.J. Schueler 2014B, p. 162; P.P.T. Bovend’Eert 2013,
p. 101 e.v.; J.C.A. de Poorter 2011, p. 153; A.J.C. de Moor-van Vugt 2010, p. 300; P. van Dijk en
J.C.A. de Poorter 2010, p. 85; R.J.N. Schlössels c.s. 2007A, p. 6 e.v.; T. Barkhuysen 2007, p. 98;
T. Barkhuysen 2006, p. 29 en p. 31; A.B. Terlouw 2003, p. 18 e.v.; W.H. van Boom 2003, p. 298;
J. van Erp c.s. 2001, p. 10; M.L. Thieme c.s. 1999, p. 92; A.B. Terlouw 1998, p. 30 e.v.; B.W.N. de
Waard en F.M. Köhne 1997, p. 243-244. Zie Jaarverslag Raad van State 1999, p. 19-20.
Vergelijk J. Peters 2010, p. 357; A.M.M.M. Bots 2007, p. 265; H.J. Snijders 2005, p. 2; W.H. van
Boom 2003, p. 299.
Vergelijk R.J.G.M. Widdershoven 2014A, p. 261-264; R.J.G.M. Widdershoven 2014C, p. 9-31;
R.J.G.M. Widdershoven 2012, p. 195-213; R.J.G.M. Widdershoven 2006B, p. 57-69; J.E.M. Polak
en W. den Ouden 2004, p. 86 e.v.; R.J.G.M. Widdershoven 2004, p. 293-327; D.A. Lubach 2003;
R.J.G.M. Widdershoven 2000, p. 331-350; R.J.G.M. Widdershoven 1999, p. 84-98; R.J.G.M.
Widdershoven 1996B, p. 97-200.
Vergelijk T. Barkhuysen 2010A, p. 59-68; T. Barkhuysen 2007, p. 81-104; T. Barkhuysen 2006.

Het belang van legitieme differentiatie is in grootte gelijk aan het belang van
rechtseenheid,43 of negatief – in de woorden van M.A. Loth – geformuleerd:
‘Ongegronde rechtseenheid draagt evenzeer bij tot rechtsongelijkheid als ongerechtvaardigde verscheidenheid.’44
Het eerstgenoemde belang heeft ook de wetgever met betrekking tot de Awb onderstreept, bijvoorbeeld door in die wet – in het licht van het gelaagde systeem van het
bestuursrecht – naast met dwingend, ook met regelend/semi-dwingend, aanvullend
en facultatief recht te werken.45 Legitieme differentiatie kan tevens in de rechtspraak
tot uitdrukking komen doordat de bestuursrechter in verschillende deelgebieden een
regel uit de Awb op een (deels) andere wijze toepast, zoals de toepassing van – het
element ‘persoonlijk’ van – het belanghebbendenbegrip (artikel 1:2 Awb), de onderdelentrechter (artikel 6:13 Awb), en het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a Awb).46
Verder is het voorstelbaar dat de bestuursrechter in de toekomst met recht onderbouwt om bij het overschrijden van de bezwaar- of beroepstermijn minder snel tot
niet-ontvankelijkheid of eerder tot verschoonbaarheid (artikel 6:11 Awb) van die
overschrijding te beslissen bij geschillen tussen twee partijen dan bij geschillen met
meer partijen.47 Vanuit het tegenovergestelde kan reeds gewezen worden op de
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 juni
2001.48 Dit in de zin dat zij in die uitspraak in aanmerking heeft genomen ‘dat bij
beroepen tegen besluiten tot het verlenen van een milieuvergunning aanleiding
bestaat voor een terughoudende toepassing van artikel 6:11 Awb, omdat bij die
besluiten meerdere rechtssubjecten zijn betrokken en de onderscheidene belangen
daarvan, alsmede het belang van de rechtszekerheid, meebrengen dat rechtssubjecten
hun handelen moeten kunnen afstemmen op de uit dat besluit voorvloeiende rechten
en verplichtingen’.

43

44
45
46
47

48

Vergelijk R.J.N. Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 43; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf
2011, p. 188-189; R.J.G.M. Widdershoven 2011A, p. 282-283; B.J. Schueler 2010B, p. 189 e.v. Zie
K.J. de Graaf 2010, p. 191; N. Verheij 2010, p. 115-116; W. Konijnenbelt 2003, p. 1-4.
M.A. Loth 2001, p. 113. Vergelijk M.A. Loth 2008, p. 90; A.B. Terlouw 2003, p. 19.
Vergelijk PG Awb I MvT, p. 20 e.v. Zie J.E.M. Polak en W. den Ouden 2004, p. 13 e.v.
Vergelijk B.J. Schueler 2010B, p. 189 e.v.
Vergelijk evenwel voor nu ABRvS 14 juli 2010, AB 2010/294, m.nt. Damen. Verder CRvB 17
september 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:1800; CRvB 1 mei 2013, AB 2013/190, m.nt. Ortlep; ABRvS
21 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY3681; CRvB 12 januari 2012, AB 2012/44, m.nt. Ortlep.
In de literatuur is meermaals ter zake voor dit onderscheid gepleit. Zie R.M. van Male 2014, p. 8385; M. Scheltema 2014, p. 64 e.v.; A.T. Marseille 2014, p. 24; F.J. van Ommeren en P.J. Huisman
2013, p. 87; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 130-131; B.J. Schueler 2010B, p. 189 e.v.;
R.M. van Male 2008, p. 129-130; M. Scheltema 2008, p. 216-217; B.J. Schueler 2007, p. 60;
M. Scheltema 2007B, p. 96-97; N. Verheij 2005, p. 2 e.v.; VAR-Commissie Rechtsbescherming
2004, p. 79-80.
ABRvS 1 juni 2001, AB 2001/215, m.nt. Michiels. Vergelijk Vz. ABRvS 15 januari 2013, JM 2013/48,
m.nt. Tolsma; ABRvS 22 mei 2002, JB 2002/189. Zie ABRvS 28 januari 2015, ECLI:NL:
RVS:2015:308; ABRvS 28 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:310.
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1.2.2 Syndromen
H. Drion bracht reeds in 1973 onder woorden dat beoefenaars van de rechtswetenschap moeten vermijden dat ze gaan lijden aan het ‘rechtsvinderssyndroom’,
in de zin dat hun bevindingen over de ‘rechtsvinding’ steunen op voor hen
interessante geselecteerde rechterlijke uitspraken die niet representatief zijn voor
het werk van de rechter.49
Overigens heeft hij getracht ‘het ongetwijfeld wat demagogisch gebruik van het woord
syndroom te neutraliseren’, door op te merken ‘dat zonder het bestaan van dit
‘syndroom’ vele van de belangrijkste studies over wetstoepassing, beslissing en
rechtsvinding vermoedelijk nooit geschreven zouden zijn’.50

Een vergelijkbare opmerking past wat betreft het gebrek aan rechtseenheid tussen de
hoogste bestuursrechters, in de zin dat beoefenaars van de rechtswetenschap ook
moeten vermijden dat ze gaan lijden aan het ‘rechtseenheidssyndroom’. Zo kan
ook de volgende opmerking van een lid van het College van Beroep voor het bedrijfsleven uit 2001 begrepen worden: ‘Er is wel divergentie [tussen de hoogste
bestuursrechters], maar het is niet veel en het zijn niet allemaal zaken waar je
’s nachts van in je kussen hoeft te bijten. Het is vooral aardig voor de boekenschrijvers.’51 De oplettende lezer zit nu wellicht op het puntje van zijn stoel en grijpt
wellicht de pen (of het toetsenbord) om zijn oppositie voor te bereiden, daar hij zich
herinnert dat de auteur van dit preadvies heeft opgemerkt dat ‘degene die opmerkt
dat het met de rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters niet (meer) zo
slecht gesteld is, blijk geeft van een gebrekkige kennis van het bestuurs(proces-)
recht’.52
Getracht wordt om die opmerking voortdurend te onderbouwen door onder de
noemer ‘gebrek aan rechtseenheid’ in het tijdschrift Administratieve Beslissingen
(AB) een overzicht te geven van de rechtsoneenheid tussen de hoogste (bestuurs-)
rechters.53 Daarbij zij benadrukt dat dit overzicht slechts gerelateerd is aan de recente
rechtspraak; er zijn ter zake aanzienlijk meer voorbeelden en getracht wordt om deze,
als een recente uitspraak zich voordoet, in de AB als zodanig te benoemen.

49

50
51
52
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Vergelijk H. Drion 1973A, p. 1035-1036; H. Drion 1973B, p. 50. Zie C.E. Drion 2014B, p. 2017; J.B.M.
Vranken 2014, p. 1732; Asser-Vranken, Synthese 2014, nr. 64; W.D.H. Asser 2013, p. 24-25; W. van
Gerven en S. Lierman 2010, p. 264; Asser-Vranken 1995, nr. 85 e.v.; K. Teuben 2005, p. 35;
P. Neleman 2005, p. 207-219; P. Rijpkema 2001A, p. 11 e.v.; G.J. Wiarda 1999, p. 20; J.L. de
Wijkerslooth 1996, p. 198; J.B.M. Vranken 1993, p. 238. Voorts A.R. Bloembergen 1977C, p. 74 e.v.
H. Drion 1973B, p. 50.
Aangehaald in J. van Erp c.s. 2001, p. 36. Zie N. Verheij 2011, p. 43.
R. Ortlep 2013, p. 2874.
Vergelijk mijn annotaties onder HR 20 januari 2012, AB 2012/64; ABRvS 22 februari 2012, AB
2012/130; CBb 8 maart 2012, AB 2012/157; ABRvS 14 mei 2012, AB 2012/308; ABRvS 23 mei 2012,
AB 2012/354; ABRvS 2 november 2011, AB 2013/40; Rb. Rotterdam 6 december 2012, AB 2013/85;
CBb 27 februari 2013, AB 2013/314; CRvB 4 juni 2013, AB 2013/330; HR 25 oktober 2013, AB
2013/415; CRvB 17 december 2013, AB 2014/61; ABRvS 15 januari 2014, AB 2014/96; ABRvS 18
september 2013, AB 2014/163; ABRvS 11 juni 2014, AB 2014/286; CRvB 5 juni 2014, AB 2015/18;
CRvB 6 november 2014, AB 2015/28. Zie R. Ortlep 2013, p. 2874-2875.

Daarvan wordt hier niet teruggekomen; er wordt slechts benadrukt dat die
opmerking ook is ingegeven om tegenwicht te bieden aan de meermaals geuite
opvatting dat er – door met name het werk van de Commissie Rechtseenheid
Bestuursrecht (vergelijk paragraaf 2.3) – geen sprake (meer) is van wezenlijke en
niet gerechtvaardigde verschillen tussen de hoogste (bestuurs)rechters.54 Totdat
een wezenlijk grootschalig onderzoek op het gebied van de rechtseenheid wordt
uitgevoerd, mag aangenomen worden dat de waarheid in het midden ligt.55 Voor
dit preadvies wordt volstaan, vergelijk paragraaf 1.4.2, om aan de hand van
voorbeelden uit de rechtspraak van de hoogste bestuursrechters, waarin sprake
is (of inmiddels was) van gebrek aan rechtseenheid, te illustreren dat het
rechtseenheidsprobleem tussen hen in overwegende mate een argumentatieprobleem is.

1.3

Bestuursrecht: particulariteiten

De discussie over de rechtsvormende taak van de bestuursrechter kent een kortere
geschiedenis dan die van de burgerlijke rechter. Dit hangt voor een groot deel
samen met het feit dat voor rechterlijke rechtsvorming in het burgerlijk recht (van
oudsher) meer vrijheid is dan in het bestuursrecht.56 In het laatstgenoemde
rechtsgebied staat de verhouding tussen de overheid en burger centraal en is er
gelet op het legaliteitsbeginsel een sterkere gebondenheid aan de democratisch
gelegitimeerde wet: de implementatie ervan en daarmee het ex nunc vaststellen van
rechten en plichten is primair in handen van het bestuursorgaan, dat door het
nemen van een besluit zorgdraagt voor de totstandkoming van originaire
rechtsvaststellingen. De taak van de bestuursrechter is (van oudsher) in beginsel

54

55

56

Vergelijk Raad voor de Rechtspraak 2013A, p. 3; Jaarverslag Raad van State 2013, p. 56; Kamerstukken I 2012/13, 32450, nr. C, p. 2 en p. 3-4; Kamerstukken I 2012/13, 32450, nr. E, p. 1-2;
Kamerstukken II 2009/10, 30585, nr. 28, p. 5. Zie O. van Loon 2014, p. 349-350; J.C.A. de Poorter
en J.E.M. Polak 2014, p. 157; H.J.M. Besselink 2013, p. 94 e.v.; J.C.A. de Poorter 2012, p. 270 e.v.;
J.E.M. Polak 2012B, p. 8-11; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 234 e.v. en p. 240 e.v.;
R.J.G.M. Widdershoven 2011A, p. 279 e.v. Een tegengeluid is bijvoorbeeld te vinden bij R. Ortlep
2013, p. 2874-2875; B.J. van Ettekoven 2011A, p. 320 e.v.; B.J. van Ettekoven 2011B, p. 267 e.v.;
T. Barkhuysen 2010B, p. 1961; B.J. van Ettekoven 2010, p. 283 e.v.; B.J. van Ettekoven 2009, p. 50
e.v.; B.J. van Ettekoven 2008, p. 14 e.v.; R.P. den Otter 2008, p. 93 e.v. Overigens is het gebrek
aan rechtseenheid tussen de hoogste (bestuurs)rechters van alle tijden. Vergelijk R.J.N. Schlössels
c.s. 2007A, p. 13 e.v.; A.T. Marseille 2005, p. 572-579; L.J.A. Damen 2004A, p. 156 e.v.;
J.G. Treffers 2004, p. 15-22; L.J.M. Timmermans 2003, p. 110 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer
2003A, p. 18 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 2002, p. 978 e.v.; J. van Erp c.s. 2001; Keuzen voor
de bestuursrechtspraak 2001, p. 27 e.v.; B.W.N. de Waard 1998, p. 152 e.v. Verder R.J.G.M.
Widdershoven 1989, p. 432 e.v.; J.B.J.M. ten Berge en B.W.N. de Waard 1988B, p. 149-180; C.F.J.
de Jongh 1983, p. 313-314; J. van der Hoeven 1981B, p. 132 e.v.
In het in paragraaf 1.1 genoemde onderzoek uit 2001 (J. van Erp c.s. 2001, p. 24, p. 37 en p. 60)
werden door de ondervraagde rechters en procesvertegenwoordigers ruim honderd onderwerpen
van procedurele divergentie genoemd.
Zo ook in het strafrecht. Vergelijk J.W. Fokkens 2012, p. 304 e.v.
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een aanvullende, namelijk: het ex tunc toetsen van een besluit en het zo nodig
dwingend corrigeren.57
Ten aanzien van het bovenstaande zij opgemerkt dat A.F.M. Brenninkmeijer in 2001 tevens
sprak van ‘de beperkte rechtsvormende opstelling van de Raad van State’, hij gaf als reden
dat dit waarschijnlijk primair samenhangt ‘met de overwegend (partij)politieke achtergrond
van staatsraden.58 De Afdeling bestuursrechtspraak wil kennelijk alles wat verder gaat dan
de uitspraak in het concrete geval voorbehouden aan de politiek en het bestuur.’59 Onder
meer in het onderzoek ‘Motiveren bij rechtsvorming’, uit de serie ‘Studies en rapporten’
van de Raad van State, uit 2009, is tot uitdrukking gekomen dat de (Afdeling bestuursrechtspraak van de) Raad van State60 thans61 in elk geval steeds meer aandacht voor
rechterlijke rechtsvorming heeft.62 Desalniettemin heeft M. Scheltema in 2011 opgeschreven dat uit weer een ander (dit keer ongepubliceerd) onderzoek ‘van de Raad van
State zelf blijkt dat rechtsvormende uitspraken soms niet als zodanig worden herkend’.63

Een andere particulariteit aangaande het bestuursrecht is dat rechterlijke
rechtsvorming en het bevorderen van de rechtseenheid – bij de afwezigheid over
de gehele linie van cassatie bij de Hoge Raad – een gedeelde verantwoordelijkheid
van de verschillende hoogste bestuursrechters is:64 drie daarvan zijn feiten57

58
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Vergelijk J.E.M. Polak 2014, p. 15 e.v.; J.C.A. de Poorter 2013A, p. 19 e.v.; J.C.A. de Poorter 2013B,
p. 89 e.v.; R.J.N. Schlössels 2012A, p. 85 e.v.; B.P.M. van Ravels 2012, p. 137 e.v.; L.F.M. Verhey
2011, p. 238; J.C.A. de Poorter 2011, p. 126 e.v. en p. 138 e.v.; A. Hammerstein 2011A, p. 326 en p.
336-337; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 13 e.v., p. 62 e.v. en p. 116 e.v.; W. Konijnenbelt
2011B, p. 126 e.v.; J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A, p. 18 e.v.; R.E.C.M.
Niessen 2009, p. 33 e.v.; R.M. van Male 2007A, p. 66-67; R.J.N. Schlössels 2006B, p. 129-130 en p.
155; R.M. van Male 2003, p. 262 e.v.; M. Scheltema 2001, p. 38 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 2000,
p. 700 e.v.; I.C. van der Vlies 1999; G.J. Wiarda 1999, p. 61 e.v. Zie M. Scheltema 1996A, p. 21 e.v.; M.
Schreuder-Vlasblom 1994, p. 10 e.v.; R.M. van Male 1990, p. 49 e.v.
Vergelijk tevens A.F.M. Brenninkmeijer 2003A, p. 24 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 2002, p. 981982; A.F.M. Brenninkmeijer 2001D, p. 52; A.F.M. Brenninkmeijer 2000, p. 705; A.F.M. Brenninkmeijer 1997, p. 1024. Zie N.S.J. Koeman 2003, p. 14-15; C.J.N. Versteden 2002, p. 206-207;
J.E.M. Polak 2000, p. 59.
A.F.M. Brenninkmeijer 2001D, p. 67. Verder A.F.M. Brenninkmeijer 2001A, p. 1197 e.v.; A.F.M.
Brenninkmeijer 2001C, p. 109 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 2000, p. 705. Zie A. Hammerstein
2011A, p. 328; P.J. Boukema 2000, p. 69-70.
Vergelijk wat betreft de CRvB reeds R.M. van Male 2003, p. 261-300.
Vergelijk A.R. Neerhof en B.J. Schueler 1996, p. 172; A.R. Neerhof 1994, p. 144-145 en p. 154-157.
J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A. Verder J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van
Roosmalen 2009B, p. 219-227. Voorts J.C.A. de Poorter 2013B, p. 79; A. Hammerstein 2011A,
p. 325 e.v.; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 61 e.v.; J.C.A. de Poorter 2011, p. 131 e.v. en
p. 156; A.T. Marseille 2010, p. 90-94. Zie Jaarverslag Raad van State 2006, p. 93-94; Jaarverslag
Raad van State 2010, p. 149 e.v.; Jaarverslag Raad van State 2011, p. 23 e.v. en p. 65 e.v.;
Jaarverslag Raad van State 2012, p. 27 e.v.; Jaarverslag Raad van State 2013, p. 55 e.v.
M. Scheltema 2011, p. 320.
Vergelijk R.J.N. Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 42 e.v. en p. 47 e.v.; J.C.A. de Poorter en
J.E.M. Polak 2014, p. 139 e.v.; J.M.W. van de Sande 2013, p. 81-88; M. Schreuder-Vlasblom 2013,
p. 1082 e.v.; J.C.A. de Poorter 2012, p. 270 e.v.; R. Stijnen 2011, p. 364 e.v.; R.J.G.M. Widdershoven 2008, p. 475-496; A.T. Marseille, K.J. de Graaf en A.J.H. Smit 2007, p. 11 e.v.; A.J.C. de
Moor-van Vugt 2007, p. 26 e.v.; B.J. van de Griend 2007, p. 199 e.v.; J.C.A. de Poorter 2006, p. 57
e.v.; M. Schreuder-Vlasblom 2006, p. 69-98; J.E.M. Polak 2003A, p. 63 e.v.; Widdershoven/
Schlössels/Stroink c.s. 2001, p. 20 e.v.

rechters en daarmee is hun rechtspraak als uitgangspunt sterk zaaksgebonden.65 Met betrekking tot onder meer dat uitgangspunt dient evenwel
gewezen te worden op het gegeven dat de aandacht voor rechterlijke
rechtsvorming en het bevorderen van de rechtseenheid door de volgende twee
factoren is vergroot: de groeiende verwevenheid van de nationale rechtsorde
met de Europese rechtsorde66 en de trend in de jurisprudentie (en codificatie
ervan in artikel 8:41a en het gewijzigde artikel 8:72 Awb67) dat de bestuursrechter de mogelijkheid moet onderzoeken om het geschil definitief te
beslechten waardoor er relatief meer ruimte is ontstaan om zaaksoverstijgend
te oordelen.68
Aangaande het laatste is ook van belang dat, voor zover te overzien, bij de hoogste
bestuursrechters (inmiddels) verschillende vormen van zaaksdifferentiatie worden
toegepast.69 Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat het om
het ‘programma maatwerk’.70 Het is in het kader van de zaaksdifferentiatie dat
vroegtijdige keuzes gemaakt kunnen worden teneinde de verdere procedure daarop
af te stemmen; niet alleen vanwege het belang van het definitief beslechten van het
geschil maar ook vanwege het belang van de rechtsontwikkeling of het bevorderen
van de rechtseenheid.

Met betrekking tot de hoogste bestuursrechters is door de regering het
bestaan en belang van de taken van de rechtsontwikkeling en het bevorderen
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67
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69

70

Vergelijk A. Hammerstein 2014, p. 72 e.v.; R. Ortlep 2013, p. 2874-2875; A. Hammerstein 2013,
p. 172; J.C.A. de Poorter 2013A, p. 27 e.v.; J.C.A. Poorter 2013B, p. 93 e.v.; A. Hammerstein
2011A, p. 327; B.J. van Ettekoven 2011A, p. 298; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 66-67
en p. 228 e.v.; J.C.A. de Poorter 2010B, p. 20 e.v. en p. 71 e.v.; J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van
Roosmalen 2009A, p. 14 en p. 29; R.M. van Male 2003, p. 265; A.F.M. Brenninkmeijer 2001A,
p. 1197 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 2001C, p. 108 e.v.; W. Konijnenbelt 2000, p. 715-717. Verder
A.R. Neerhof 1994, p. 225 en p. 161 e.v.
Vergelijk E. Mak 2014, p. 65-100; J.C.A. de Poorter 2014A, p. 6-11; R.A.J. van Gestel 2014, p. 2024; M.A. Loth 2014; C. Avendaño Canto 2014, p. 32 e.v.; O. van Loon 2014, p. 31 e.v.; H.C.F.J.A.
de Waele 2013, p. 462-473; A. Hammerstein 2013, p. 173 e.v.; E. Mak 2013, p. 53 e.v.; J.C.A. de
Poorter 2013B, p. 78 e.v.; J. Uzman 2013, p. 149 e.v.; M.L.H.K. Claes 2013, p. 95-120; A.W.H. Meij
2012, p. 584-591; E. Mak 2011, p. 74 e.v.; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 65 en p. 6970; J.C.A. de Poorter 2011, p. 129 e.v. en p. 147 e.v.; W. van Gerven 2011, p. 45-68; T. Barkhuysen
2010A, p. 59-68; W. van Gerven en S. Lierman 2010, p. 219-220 en p. 230 e.v.; L.F.M. Verhey
2009, p. 9 e.v.; A.W.H. Meij 2009; H.C.F.J.A. de Waele 2009; T. Barkhuysen 2007, p. 81-104;
T. Barkhuysen 2006; M. Scheltema 2005B, p. 10 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 2001A, p. 1195 e.v.;
A.F.M. Brenninkmeijer 2001C, p. 103 e.v.; S.K. Martens 2000, p. 749 e.v.; G.J. Wiarda 1999, p. 50
e.v.; P.J. Slot 1995, p. 109-131.
Vergelijk recent bijvoorbeeld CBb 3 december 2014, ECLI:NL:CBB:2014:438.
Vergelijk J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2013, p. 400 e.v.; J.C.A. Poorter 2013B, p. 79 e.v.;
J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 66, p. 70 e.v. en p. 193 e.v.; J.C.A. de Poorter 2011,
p. 132. Zie J.E.M. Polak 2012A, p. 14.
Vergelijk L.M. Koenraad en J.L. Verbeek 2014, p. 227 e.v.; Y. Verkruisen en N. Doornbos 2014,
p. 59-83; P. Nihot 2014, p. 146-158; E.J. Daalder 2014, p. 160-171; A.T. Marseille en P. Nihot 2013,
p. 38-47; A.T. Marseille 2013, p. 190-198.
Vergelijk J. van Kreveld en J. Roelfsema 2013, p. 29-33. Zie Jaarverslag Raad van State 2011, p. 67
en p. 72; Jaarverslag Raad van State 2010, p. 154-155.
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van de rechtseenheid meermaals onderschreven.71 Deze taken hebben daarenboven met de op 1 januari 2013 in werking getreden Wet aanpassing
bestuursprocesrecht72 een impuls gekregen, omdat met die wet is voorzien
in de bevoegdheden om een grote kamer te vormen en om een conclusie van
een advocaat-generaal te vragen. Hierop wordt teruggekomen in de paragrafen
2.3 en 4.4.

1.4

Sense of urgency en afbakening

1.4.1

Sense of urgency

Van de (rechts)wetenschapper wordt (steeds meer) gevraagd om aan te geven wat
de sense of urgency van zijn onderzoeksobject is.73 Of om met N. Verheij te spreken:
welk maatschappelijk probleem gaat er achter het (dogmatisch) probleem
schuil?74 Om een antwoord hierop te geven is het waarschijnlijk onvoldoende
om het rechtseenheidsprobleem tussen de hoogste bestuursrechters als volgt te
vergelijken met het probleem van de klimaatopwarming.75 De gevolgen van de
klimaatopwarming zijn voor een argeloze burger niet onmiddellijk zichtbaar,
maar ze zijn er wel. De kwaliteit van onze leefomgeving gaat sluipend achteruit.
Zo is het ook met het verwaarlozen van de rechtseenheid tussen de hoogste
bestuursrechters: de gevolgen vallen niet onmiddellijk op. De gevolgen van de
klimaatopwarming worden het scherpst waargenomen door deskundigen die het
gehele milieu in samenhang bezien. Zo wordt ook de noodzaak voor de
rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters het eerst onderkend door
generalisten en niet door specialisten. Los van het feit dat generalist zijn een
specialisme is geworden,76 is het voorgaande een nogal wollig en ongenuanceerd, vergelijk de bijsluiter in paragraaf 1.2.2, antwoord. Hoogstwaarschijnlijk
wordt de rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters meer urgent geacht
indien het geplaatst wordt in het algemenere (en verkoopbaardere) leerstuk van
het bevorderen van de kwaliteit van rechtspleging. Het woord ‘kwaliteit’ roept
daarbij gunstigere associaties op dan het woord ‘rechtseenheid’, want wie is er nu
niet voor (meer) kwaliteit? Het eerstgenoemde woord geeft, net als de woorden
‘transparantie’ en ‘duurzaamheid’, weliswaar een goed gevoel, maar het kan van
alles betekenen.77 Hier worden het woord en het begrip ‘kwaliteit’ op de volgende
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75
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Vergelijk PG Awb I MvT, p. 21-22. Verder Kamerstukken II 2004/05, 29279, nr. 16, p. 17;
Kamerstukken II 2003/04, 29251, nr. 3, p. 9; Kamerstukken II 1991/92, 22495, nr. 3, p. 86. Zie
Kamerstukken II 2003/04, 29421, nr. 11, p. 3.
Wet van 20 december 2012, Stb. 2012, 682.
Vergelijk Asser-Vranken, Synthese 2014, nr. 42. Verder Asser-Vranken, Vervolg 2005, nr. 112 e.v.
N. Verheij 2013, p. 77. De trouwe volger van de VAR begrijpt dat sinds de ondergetekende auteur
het eervolle verzoek heeft gekregen om een preadvies te schrijven, hij de recensie van N. Verheij
(2013) op zijn netvlies heeft.
Geïnspireerd door P.J.J. van Buuren 1988, p. 8.
Vergelijk A.R. Bloembergen 1990. Verder J.E.M. Polak 2011, p. 1605. Zie Keuzen voor de
bestuursrechtspraak 2001, p. 23 e.v.
Vergelijk R.J. Verschoof 2011, p. 821.

wijze gehanteerd. Rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters draagt bij
aan een kwaliteitsverhoging van procesvoering: het maakt het procederen voor
rechtzoekenden eenvoudiger en vergemakkelijkt de behandeling en afdoening
van de zaak door de rechter.78 Het verhoogt aldus mede de effici€entie en
doelmatigheid, hetgeen weer tot een kostenbesparing kan leiden.79
Het bovenstaande is onlangs bevestigd in een onderzoek, getiteld: ‘In de schaduw van
de rechter. Individuele en maatschappelijke kosten en baten van de juridische infrastructuur’.80 Hierin wordt opgemerkt dat rechtseenheid van rechtspraak de gang naar
de rechter kan doen verminderen. Dit met als gedachte dat rechtseenheid van
rechtspraak een voorwaarde is dat rechtzoekenden een goede inschatting kunnen
maken van de eventuele oplossing voor een conflict en dat dan vervolgens door
middel van een goedkopere alternatieve wijze van geschilbeslechting tot een einde
kunnen brengen in plaats van naar de rechter te stappen.81 Het voorgaande gaat reeds
op in de volgende opmerking van Ph.A.N. Houwing: ‘Goed recht vermijdt processen,
stimuleert ze niet. Een proces is een maatschappelijk kwaad. Een proces schept onrust
in en tussen partijen, schept of verscherpt hun vijandschap. Een proces kost improductieve inspanning. Het kost tijd en al die tijd duurt de rechtsonzekerheid voort. Een
proces kost improductief geld, wie vecht om een koe, geeft er nog !e!en toe.’82

1.4.2 Afbakening
Zoals hierboven is benoemd, staat in het onderhavige preadvies centraal dat het
rechtseenheidsprobleem tussen de hoogste bestuursrechters in overwegende
mate een argumentatieprobleem is. Met de woorden ‘in overwegende mate’ wordt
tot uitdrukking gebracht dat rechtsoneenheid ook gelegen kan zijn in andere
(bijkomende) omstandigheden, zoals het gegeven dat het werk van de rechter
mensenwerk is en een ‘bedrijfsongeval’ nooit voorkomen kan worden;83 er geen of
onvoldoende zicht is op de rechtspraak van de andere hoogste bestuursrechter(s);
de coördinatie van rechtspraak nog dient plaats te vinden, of wel heeft
plaatsgevonden maar er een (fundamenteel) verschil van inzicht is (het laatste
met als uitkomst: to agree to disagree). Deze (bijkomende) omstandigheden worden,
afgezien van in het kort de coördinatie van rechtspraak (vergelijk paragraaf 2.3),
niet nader besproken, omdat, zo is de overtuiging van deze auteur, zij niet
78

79

80
81
82
83

Vergelijk L.G.M. Stevens 2013, p. 177-188; A.J.C. de Moor-van Vugt 2010, p. 299-317; K. Teuben
2009, p. 37 e.v.; A.B. Terlouw 2003, p. 29 e.v.; J. van Erp c.s. 2001, p. 1 e.v.; A.B. Terlouw 2001,
p. 152; M.L. Thieme c.s. 1999, p. 5; J.B.J.M. ten Berge en B.W.N. de Waard c.s. 1996, p. 349 e.v.;
R.J.G.M. Widdershoven 1989, p. 432 e.v. Zie Kamerstukken II 1991/92, 22495, nr. 3, p. 29.
Hetzelfde is het geval aangaande de eenheid van wetgeving. Vergelijk PG Awb I Advies RvS, p. 16;
PG Awb I MvT, p. 19 e.v. Zie J.E.M. Polak en W. den Ouden 2004, p. 8 e.v. Verder P.J.J. van
Buuren 1988, p. 7-15; P.J.J. van Buuren 1984, p. 233-248.
Vergelijk de bron genoemd in de volgende voetnoot.
F.P. van Tulder 2014, i.h.b. p. 86 en p. 110.
Ph.A.N. Houwing 1947, p. 15.
Vergelijk de volgende (geruststellende) woorden van advocaat-generaal Leijten in zijn conclusie
voor HR 16 oktober 1987, NJ 1988/841: ‘Wie geen fouten maakt is volmaakt, of heeft niet veel aan
de weg getimmerd.’
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(afzonderlijk) in overwegende mate debet zijn aan het gebrek aan rechtseenheid
tussen de hoogste bestuursrechters.84
Door hierboven in de regel te hebben gesproken van ‘het rechtseenheidsprobleem
tussen de hoogste bestuursrechters’ is reeds impliciet tot uitdrukking gekomen dat
dit preadvies gericht is op het gebrek aan rechtseenheid tussen de Hoge Raad
(inzake belastingzaken), de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor
het bedrijfsleven en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.85
Hiermee wil niet gezegd zijn dat de betooglijn van dit preadvies tot herijking
van de werfkracht van de rechtspraak teneinde de rechtseenheid te optimaliseren
niet ook van toepassing is op het rechtseenheidsprobleem binnen de eigen
rechtspraak van een hoogste bestuursrechter; tussen de rechtspraak van een
hoogste rechter over het bestuursrecht enerzijds en die van de hoogste rechter
over het burgerlijk recht of strafrecht anderzijds, en tussen de rechtspraak van
een hoogste nationale rechter en die van een Europese rechter, onder het laatste
begrepen: het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens. Het centraal laten staan van alle voorbeelden van gebrek
aan rechtseenheid tussen de hoogste rechters dient evenwel niet het belang om
het rechtseenheidsprobleem als argumentatieprobleem uiteen te zetten.
Ondanks de bovenstaande besproken afbakening wordt het van belang geacht om te
herhalen, vergelijk paragraaf 1.3, dat door de groeiende verwevenheid van de nationale rechtsorde met de Europese rechtsorde, de rechtsvormende en rechtseenheidsbevorderende taken van een hoogste nationale rechter steeds minder louter in de
nationale context kunnen worden bezien. Dit heeft ook gevolgen voor de coördinatie
door een hoogste nationale rechter met het Hof van Justitie van de Europese Unie en
het Europese Hof voor de Rechten van Mens; niet alleen door als hoogste nationale
rechter zich rekenschap van de rechtspraak van die rechtscolleges te geven, maar ook
door met hen in gesprek te treden en samen te werken.86 Het is daarbij niet
uitgesloten dat over de band van met name het EU-recht in de toekomst de zojuist
genoemde taken van de hoogste nationale rechters een meer transnationale dimensie
krijgen. Daar waar nu reeds bijvoorbeeld de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State in haar prejudici€ele verwijzingsbeslissingen regelmatig ‘afstemt’ met dergelijke beslissingen van hoogste buitenlandse rechters,87 is het wellicht een kleine stap
84
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Vergelijk tevens J. van Erp c.s. 2001, p. 65 en de weergave ervan in paragraaf 1.1 van dit preadvies.
De andere hoogste bestuursrechters, te weten: het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (inzake de
administratieve handhaving van verkeersvoorschriften) en het College van Beroep voor het hoger
onderwijs, worden buiten beschouwing gelaten.
Vergelijk F. Kirchhof 2014, p. 267-276; H.J. van Harten 2014, p. 5-31; T. von Danwitz 2014, p. 661679; M.A. Loth 2014, p. 11 e.v.; J.H. Jans 2013, p. 143-166; A. Rosas 2012, p. 105-121; C.W.A.
Timmermans 2012A, p. 50-55; C.W.A. Timmermans 2012B, p. 15-23; A.W.H. Meij 2012, p. 589
e.v.; H.J. van Harten 2012A, p. 131-152; H.J. van Harten 2012B, p. 541-549; J.B.M. Vranken 2011A,
p. 159 e.v.; J.B.M. Vranken 2011C, p. 35 e.v.; P. van Dijk en J.C.A. de Poorter 2010, p. 85 e.v.; J.C. van
Haersolte 2010, p. 131-139; J.H. Jans 2010, p. 609-626; K. Lenaerts en T. Corthaut 2008, p. 177-191.
Vergelijk ABRvS 11 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2130; ABRvS 1 april 2014, ECLI:NL:
RVS:2014:1204; ABRvS 1 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1196; ABRvS 5 juli 2013, ECLI:NL:
RVS:2013:239; ABRvS 20 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ4985; ABRvS 7 november 2012, AB
2013/38, m.nt. Frins.

dat de hoogste nationale rechters ook verplicht worden geacht om deugdelijk en
expliciet te motiveren wanneer hun interpretatie van het EU-recht afwijkt van die van
hoogste buitenlandse rechters.88

Het belang om het rechtseenheidsprobleem als argumentatieprobleem uiteen te
zetten wordt ook niet gediend wanneer in dit preadvies de discussie over de
institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak het hoofdonderwerp zou zijn.
Vooruitlopend op hoofdstuk 2, is deze discussie in elk geval ook ingegeven door
motieven als emotie en (het behoud van) macht en daarmee drijfveren van een
andere orde dan die welke tot dit preadvies inspireren. In dit preadvies wordt het
evenwel zinvol geacht om vanuit het perspectief van het bevorderen van de
rechtseenheid de discussie over de institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak te bespreken, teneinde de zojuist genoemde motieven zoveel mogelijk voor het voetlicht te brengen. Dit is mede de ‘voedingsbron’ om het
rechtseenheidsprobleem als argumentatieprobleem te benaderen en om inhoudelijk uiteen te zetten op welke wijze de rechtseenheid tussen de hoogste
bestuursrechters geoptimaliseerd kan worden.

1.5

Onderzoeksinsteek

Een rechtswetenschapper doet onderzoek op de manier waarvan hij de overtuiging
heeft dat daarmee het recht verder wordt ontwikkeld. Voor deze auteur betreft het
zijn overtuiging van het belang van het systeemdenken. Nog immer kan verdedigd
worden dat het de taak van de rechtswetenschapper is om in het recht een systeem
aan te brengen. Met het op beschrijvende wijze systematisch analyseren van het
geldende recht (de dogmatiek) wordt voorkomen dat er per definitie slechts sprake is
van intuïtieve oordelen die vanwege hun ongestructureerd verband geen zekerheid
en gelijkheid van recht (kunnen) genereren.89 Het ‘gevaar’ van deze onderzoeksinsteek is dat tegen de verkondiger ervan al snel gezegd wordt: Jede Konsequenz führt
zum Teufel, hem het verwijt ten deel valt dat hij een aanhanger van de pandectenwetenschap (pandektist) is en hij te ver van de rechtspraktijk is verwijderd (Begriffshimmel).90 Teneinde, hoewel wellicht tevergeefs, deze opmerkingen en verwijten te
voorkomen, zij benadrukt dat dogmatiek niet staat voor een onwrikbaar systeemdenken.91 Wanneer maatschappelijke problemen daarom vragen, dient het aanbrengen van het rechtssysteem erop gericht te zijn om die problemen tot een zoveel
mogelijk maatschappelijk bevredigende oplossing te geleiden. Het recht, en daarmee het systeem dat daarin wordt aangebracht, dient als uitgangspunt dienstbaar te
zijn aan de maatschappij (vergelijk paragraaf 4.2).92
88
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Vergelijk J.H. Jans 2010, p. 615; Ch.W. Backes 2009, p. 13; M. Scheltema 2006B, p. 293.
Een visie die – op de schouders van vele – is neergeschreven in R. Ortlep 2011, p. 24 e.v.
Vergelijk C.J.H. Jansen 2010, p. 13-25; F. Brandsma 2010, p. 33-36; C.J.H. Jansen 2004, p. 38 e.v.
Vergelijk de bronnen genoemd in de volgende voetnoot.
Vergelijk H.C.F. Schoordijk 2014, p. 3 e.v., p. 14, p. 17, p. 41, p. 58 en p. 255 e.v.; Asser-Vranken,
Synthese 2014, nrs. 14 e.v. en 51 e.v.; J.B.M. Vranken 2014, p. 1728 e.v.; J.B.M. Vranken 2009C,
p. 543-555; H.C.F. Schoordijk 2008, p. 1720-1723; Asser-Vranken, Vervolg 2005, nrs. 56 en 145.
Verder H.C.F. Schoordijk 1997B, p. 375-387; H.C.F. Schoordijk 1996, p. 3 e.v.; Asser-Vranken
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In deze zin wordt grotendeels N. Verheij begrepen waar hij opmerkt: ‘Jede Konsequenz
führt zum Teufel en bij het maken van een rechtspolitieke keuze zijn de te verwachten
maatschappelijke effecten uiteindelijk altijd belangrijker dan de dogmatiek.93 Maar
een consistente dogmatiek is wel belangrijk, omdat het van levensbelang is dat wij het
recht aan de rechtsgenoten kunnen blijven uitleggen. Dat lukt beter naarmate het
systeem van het recht consequenter is.’94 Aan het voorgaande wordt toegevoegd dat
de multidisciplinaire (of multidimensionale) benadering van het recht een rol kan
spelen om tot een zoveel mogelijk maatschappelijk bevredigende oplossing te
komen.95 Dit niet ter vervanging van de dogmatische benadering van het recht, maar
door andere wetenschappen als ‘hulpwetenschap’ in te zetten.96 De indruk bestaat dat
daar waar het laatste door (rechts)wetenschappers is bedoeld, het eerste door onderzoeksmanagers en beleidsmakers is omarmd. Helaas valt het buiten het bestek van
het onderhavige preadvies om andere wetenschappen als ‘hulpwetenschap’ te gebruiken, te meer de auteur ter zake zijn handen vol heeft aan zijn eigen wetenschap.

In een tijd dat kosten en baten het onderzoek dicteren en dat snelheid en
productie om voorrang roepen,97 wordt in algemene zin steeds minder de tijd
en moeite genomen om zich te verdiepen in de pennenvruchten van de ‘oude
meesters’.98 Dit is zowel begrijpelijk als ten onrechte. Het miskent het feit dat wij
allen op de schouders van onze voorgangers staan.99 Of zoals – de door juristen
veel geciteerde schrijver – J.W. von Goethe in zijn Maximen und Reflektionen
uitsprak: ‘Alles Gescheite ist schon gedacht worden, man muß nur versuchen, es noch einmal
zu denken.’100 Deze zelfde gedachte is de reden om in dit preadvies niet alleen
terug te grijpen op enkele geschriften van de ‘oude meesters’ maar ook de reden
om de literatuur over het burgerlijk recht erbij te betrekken.

1995, nr. 189. Zie A. Kleijn 1946, p. 337: ‘In het algemeen is het de taak van het recht regels te
geven, die een geordend en ordelijk maatschappelijk leven mogelijk moeten maken.’ Verder J.G.
Steenbeek 1958, p. 13 en p. 46; A.D. Belinfante 1957, p. 7; W.G. Vegting 1954, p. 62 e.v.; D. van
der Wel 1950, p. 103-104.
93 Vergelijk H.C.F. Schoordijk 2014, p. 81; J.B.M. Vranken 2005, p. 93.
94 N. Verheij 2006, p. 103.
95 Ook dit is overigens zeker geen (volledig) nieuw fenomeen. Vergelijk C.J.H. Jansen 2014, p. 289
e.v.; I. Giesen 2008, p. 29-43.
96 Vergelijk Asser-Vranken, Synthese 2014, nrs. 24 e.v. en 159 e.v. Verder J.B.M. Vranken 2009C,
p. 543-555; Asser-Vranken, Vervolg 2005, nrs. 114 e.v., 118 e.v. en 147 e.v. Zie J.M. Smits 2009.
97 Vergelijk Asser-Vranken, Synthese 2014, nr. 22. Zie R.J.N. Schlössels 2012C, p. 230-233.
98 Vergelijk I. Giesen 2008, p. 30 e.v. Zie A.O. Lubbers 2012, p. 1-3; F.A.M. Stroink 2006, p. 6; J.M.
van Dunn!e 2006, p. 41.
99 Vergelijk J. van der Hoeven 1989, p. 21, verder p. 246-247. Voorts Asser-Vranken, Synthese 2014,
nr. 104; H.C.F. Schoordijk 2014, p. 11; J.B.M. Vranken 2014, p. 1736; H.C.F. Schoordijk 2010,
p. 876; I. Giesen 2008, p. 37; J.M. van Dunn!e 2006, p. 41; I. Giesen 2005, p. 19; G.E. van Maanen
1996, p. 10-11. Zie J.A.F. Peters e.a. 2009, over de ‘oude meesters’ als grondleggers van het
bestuursrecht en hun rol in het huidige recht.
100 J.W. von Goethe 1833, p. 21.
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1.6

Opbouw en leeswijzer

De volgorde van de in paragraaf 1.1 genoemde (vraag)stelling correspondeert in
grote lijnen met de verdere hoofdstukindeling van het onderhavige preadvies.
Nadat in hoofdstuk 2 vanuit het perspectief van het bevorderen van de rechtseenheid de discussie over de institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak is
besproken, wordt in hoofdstuk 3 aan de hand van de rechtspraak van de hoogste
bestuursrechters, waarin sprake is (of inmiddels was) van gebrek aan rechtseenheid, geïllustreerd dat het rechtseenheidsprobleem tussen hen in overwegende
mate een argumentatieprobleem is. Hieruit ontstaat een pleidooi in (hoofdzakelijk) hoofdstuk 4 tot herijking van de werfkracht van de rechtspraak van de
hoogste bestuursrechters teneinde de rechtseenheid tussen hen te optimaliseren.
In dat hoofdstuk wordt tevens de vraag beantwoord op welke wijze aan deze
herijking vorm dient te worden gegeven? Vanwege het feit dat verslag wordt
gedaan over een onderwerp waarvoor de auteur – tegen de tijdsgeest in – relatief
veel tijd heeft genomen, is de lengte van dit preadvies – als de voetnoten en
literatuurlijst worden weggedacht – relatief kort.101 Voor degene die evenwel het
‘olifantenpaadje’ tijdens zijn (korte) treinreis op weg naar de VAR-vergadering wil
nemen, wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

101 Met een knipoog aan de aan B. Pascal toegeschreven opmerking: ‘Ik schrijf je een lange brief,
want ik heb geen tijd voor een korte.’
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2 Discussie institutionele inrichting
bestuursrechtspraak

2.1

Inleiding

‘In het verleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal.’ Deze aan W. Bilderdijk
toegeschreven versregel is treffend voor de discussie over de institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak. De kern van de argumenten uit die discussie zijn
al lang geleden gevormd en het beslechten ervan lijkt iets weg te hebben van het
ronddraaien in een cirkel.102 Het doorbreken van die cirkel is uiterst lastig
gebleken, daar de discussie over de institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak in elk geval ook is ingegeven door motieven als emotie en (het
behoud van) macht103 en daarmee drijfveren van een andere orde dan die welke
tot dit preadvies inspireren. Gelijk als in paragraaf 1.4.2 is opgemerkt, wordt het
evenwel zinvol geacht om vanuit het perspectief van het bevorderen van de
rechtseenheid de discussie over de institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak te bespreken, teneinde de zojuist genoemde motieven zoveel mogelijk voor het voetlicht te brengen. Dit is mede de ‘voedingsbron’ om het
rechtseenheidsprobleem als argumentatieprobleem te benaderen en om inhoudelijk uiteen te zetten op welke wijze de rechtseenheid tussen de hoogste
bestuursrechters geoptimaliseerd kan worden.

2.2

In het verleden ligt het heden

In de pen van F.J.A. Huart104 kan de vraag gesteld worden of de periode van meer
dan honderdtwintig jaar, vanaf het voorstel van de Staatscommissie Kappeijne van
de Coppello in 1894 tot instelling van een ‘administratief hooggerechtshof’,105
wat betreft de ontwikkeling van onze bestuursrechtspraak, reden geeft tot tevredenheid. Enerzijds kan niet met overtuiging ontkend worden dat de
rechtsbescherming tegen overheidshandelen aanzienlijk is verbeterd. Anderzijds

102 Vergelijk A.M. Donner 1987, p. 323, die spreekt over het ronddraaien in een kringetje.
103 Vergelijk R.J.N. Schlössels 2014, p. 2125-2128; O. van Loon 2014, p. 362 e.v.; B.J. van Ettekoven
2011B, p. 263-264; R.J.N. Schlössels 2011, p. 708 en p. 710 e.v.; B.J. van Ettekoven 2010, p. 286287; A.F.M. Brenninkmeijer 2003A, p. 8; A.F.M. Brenninkmeijer 2002, p. 975; B.J. van Ettekoven
2001, p. 12. Zie H.F. van den Haak 1997, p. 147-148.
104 F.J.A. Huart 1930, p. 4.
105 Verslag Staatscommissie aangaande de regeling van de administratieve rechtspraak 1894. Vergelijk J.B. Kan 1897, p. 319-370; J. Röell en J. Oppenheim 1899-1902; J. van Gelein Vitringa 1900,
p. 532-582; H. Krabbe 1901; H.A.G. van Groendael 1906, p. 81 e.v.; J. Kruseman 1938, p. 24 e.v.
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dringt de constatering zich op dat het bouwwerk van onze bestuursrechtspraak
– door zeker in de beginjaren vanwege de vrees die het bestuur en de wetgever
koesterde voor rechterlijke controle – op zijn zachtst gezegd wonderlijk in elkaar
steekt.106 Het laatste heeft F.M.C. Vlemminx c.s. verleid om op te schrijven ‘dat
het bestuursrecht iets weg heeft van een griffioen: een gevleugeld fabeldier met
het bovenlijf van een adelaar, de oren van een paard en het onderlijf van een
leeuw. Zoals de griffioen het attribuut is van Apollo, zo zou iemand met boosaardige bedoelingen dit fabelachtige stelsel het attribuut kunnen noemen van
een Apollo op het terrein van het publiekrecht: A.A.H Struycken’107 en, zo wordt
hier – zonder boosaardige bedoelingen (vergelijk tevens paragraaf 2.4) – aan
toegevoegd, voor het (grotendeels) in stand houden van dat bouwwerk: de Raad
van State.
Het is inmiddels zo vaak beschreven dat het bij de lezer bekend wordt verondersteld dat het oorspronkelijk – in lijn met het voorstel van J.A. Loeff uit 1905108 –
de bedoeling van de derde fase van de herziening van de rechterlijke organisatie
was dat wat betreft de bestuursrechtspraak, ter bevordering van onder meer de
rechtseenheid en de overzichtelijkheid, het hoger beroep volledig naar de gerechtshoven zou worden overgeheveld alsmede dat over de gehele linie cassatie bij
de Hoge Raad zou worden opengesteld.109 Als de bestudering van de discussie
106 Vergelijk G. Pesselse 2014, p. 221; M. Schreuder-Vlasblom 2013, p. 23 e.v.; J.E.M. Polak en J.H.
Roelfsema 2013, p. 191 e.v.; R.J.N. Schlössels 2011, p. 709 e.v.; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf
2011, p. 17 e.v.; J.E.M. Polak 2010B, p. 373 e.v.; R.J.N. Schlössels c.s. 2007A, p. 3 e.v.; J.E.M.
Polak 2006, p. 884 e.v.; VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 139 e.v.; H. Bekker en J.H.
van Kreveld 2003, p. 292 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 2003A, p. 12 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer
2002, p. 976 e.v. Voorts Keuzen voor de bestuursrechtspraak 2001, p. 6 e.v. Verder P.J. Boukema
1998, p. 10-11; P.J. Boukema 1997, p. 97 e.v.; F.A.M. Stroink 1993, p. 58 e.v.; W. Faber 1992, p. 1
e.v.; R. Pieterman 1990, p. 150 e.v.; J. van der Hoeven 1989, p. 98 e.v., p. 107 e.v., p. 124 e.v. en p.
210; R.J.G.M. Widdershoven 1989, p. 64 e.v.; J.P. de Jong 1988, p. 149 e.v.; M. SchreuderVlasblom 1987, i.h.b. p. 71 e.v., p. 75 e.v., p. 95 e.v., p. 144 e.v., p. 211 e.v. en p. 228 e.v.;
A.M. Donner 1987, p. 311 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 1987A, p. 156 e.v.; J.R. Stellinga 1985,
p. 91-95; J. van der Hoeven 1984, p. 307 e.v.; E.M.H. Hirsch Ballin 1983, p. 53 e.v.; J.B.J.M. ten
Berge en A.Q.C. Tak 1983, p. 14 e.v.; J. van der Hoeven 1981A, p. 237 e.v.; J. van der Hoeven
1981B, p. 129 e.v.; M. Scheltema 1978, p. 259 e.v.; G.J. Wiarda 1976, p. 11-19; A. Blom 1975,
p. 458 e.v.; J. van der Hoeven 1974, p. 658 e.v.; D. Simons 1970, p. 237-257; C.W. van der Pot
1959, p. 1-8; S.F.L. Baron van Wijnbergen 1959, p. 299-308; J.L. Kranenburg 1958, p. 316 e.v.;
W.G. Vegting 1957, p. 375 e.v.; J. Schoonenberg en H.D. Vleesch Dubois 1957, p. 3 e.v.; A.M.
Donner 1953, p. 303 e.v.; J.R. Stellinga 1953, p. 420 e.v.; W.G. Vegting 1951, p. 1-17; D. Simons
1951, p. 25-34; F.J.A. Huart 1938, p. 321 e.v.; S.O. van Poelje 1937, p. 276 e.v.; C.W. van der Pot
1933, p. 109-117; H. Vos 1933, p. 221-236. Zie J. Kruseman 1938; H.A.G. van Groendael 1906.
107 F.M.C. Vlemminx c.s. 1986, p. 30-31, met daarbij oog hebbend voor A.A.H. Struycken 1910;
A.A.H. Struycken 1912, p. 524-563. Vergelijk B.J. Schueler 2010A, p. 385-400; F.C.M.A. Michiels
2009, p. 9-15; B.J. Schueler 2005, p. 134-144; A.F.M. Brenninkmeijer 1999, p. 30-47. Zie verder de
bronnen genoemd in voetnoot 112.
108 Wettelijke maatregelen tot regeling der administratieve rechtspraak 1906. Verder J.A. Loeff 1912,
p. 144-172. Vergelijk R.J.N. Schlössels 2010, p. 69 e.v.; P.H. Banda c.s. 1986, p. 23-27. Zie verder
de bronnen genoemd in voetnoot 112.
109 Zie over de herziening van de rechterlijke organisatie O. van Loon 2014, p. 25 e.v.; R.J.N.
Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 39 e.v. en p. 45 e.v.; B.J. van Ettekoven 2013, p. 596
e.v.; M. Schreuder-Vlasblom 2013, p. 37 e.v.; J.E.M. Polak en J.H. Roelfsema 2013, p. 189 e.v.;
R.J.N. Schlössels 2011, p. 709 e.v.; B.J. van Ettekoven 2010, p. 281 e.v.; A.J.C. de Moor-van Vugt
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over de institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak iets met zekerheid
naar voren brengt, dan is het dat de Raad van State steeds argumenten heeft
aangedragen om in elk geval ook te voorkomen dat hij zijn rechtsprekende taak
verliest of dat wat betreft die taak een andere nationaal rechterlijke instantie
boven hem staat.110 Deze argumenten zijn bijvoorbeeld tot uitdrukking gekomen
in zijn jaarverslagen. Zo werden onder meer de argumenten van de deskundigheid die is opgebouwd en de vruchtbare wederkerige beïnvloeding van de adviserende taak en rechtsprekende taak binnen hetzelfde ‘huis’ van de Raad van
State aangevoerd.111
Deze argumenten doen in de kern denken aan de argumenten die in het verleden zijn
aangevoerd om te bepleiten dat de (Afdeling voor de geschillen van bestuur van de)
Raad van State de hoogste administratieve rechter werd.112 Ter illustratie hiervan zij
gewezen op de volgende woorden van H. Zillesen die pleitte voor de Raad van State als
hoogste administratieve rechter: ‘Geen college dat meer doorkneed is in administratieve zaken en meer doordrongen is van den geest der wet en van het doel harer

2010, p. 305 e.v.; P.J. Voncken 2009, p. 265 e.v.; A.J.C. de Moor-van Vugt 2007, p. 13 e.v.; R.J.N.
Schlössels 2006A, p. 69 e.v.; G.E. van Maanen 2006, p. 71 e.v.; P. de Haan 2005, p. 215-220;
A. ten Veen 2005, p. 278-279; R.J.N. Schlössels 2005, p. 280-281; J.L. Verbeek 2005, p. 282-283;
Ch.J. Langereis 2005, p. 284-285; J.P.H. Donner 2004, p. 143 e.v.; R.H. Happ!e 2004, p. 10271028. Verder A.F.M. Brenninkmeijer 2003A, p. 7 e.v.; W.W. Wijnbeek 2003, p. 29-46; L.J.M.
Timmermans 2003, p. 109-138; A.F.M. Brenninkmeijer 2002, p. 974-982; F.A.M. Stroink 2001,
p. 614 e.v.; B.W.N. de Waard en F.M. Köhne 1997, p. 242-248; P.J. Boukema 1997, p. 101 e.v.;
R.W.L. Loeb 1997, p. 1-59; H.F. van den Haak 1997, p. 61-152; J.G. de Vries Robb!e 1997, p. 153200; P. Albers 1996; Th.G.M. Simons 1996, p. 194 e.v.; F.A.M. Stroink 1995, p. 302 e.v.; A.R.
Neerhof 1994, p. 224 e.v.; E.M.H. Hirsch Ballin 1994, p. 207-217; P.P.T. Bovend’Eert 1994,
p. 327-332; F.A.M. Stroink 1993, p. 170 e.v.; A.G. van Galen 1993, p. 201-205; W. van den Brink
1992, p. 271-280; J.B.J.M. ten Berge 1992, p. 315-324; H.A. Groen 1992, p. 281-285; J.M. Polak
1991B, p. 103-110; F.A.M. Stroink 1990B, p. 103-116; E.M.H. Hirsch Ballin 1990, p. 3-17; C.J. van
Zeben 1990A, p. 11-32; C.J. van Zeben 1990B, p. 27-35; R.M. van Male 1990, p. 43-87; Th.G.M.
Simons 1990, p. 89-107; A.F.M. Brenninkmeijer 1990, p. 109-139; A. Mulder 1989, p. 1074-1080;
C.J. van Zeben 1988, p. 149-154; A.J.H.W.M. Versteeg 1987, p. 212 e.v.; J.E.F.F.M. Duijnstee 1986,
p. 375 e.v.; F.A.M. Stroink 1985; J.H. Blaauw 1984, p. 1181-1188.
110 Vergelijk R.J.N. Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 45-46; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf
2011, p. 240; R.J.N. Schlössels 2011, p. 708 en p. 710; A.J.C. de Moor-van Vugt 2010, p. 306;
N.J.H. Huls 2009, p. 13-14; L.J.A. Damen 2007, p. 22; A.J.C. de Moor-van Vugt 2007, p. 18-19;
L.F.M. Verhey 2006, p. 19 e.v.; G.E. van Maanen 2006, p. 81; A.F.M. Brenninkmeijer 2004,
p. 1159; L.J.M. Timmermans 2003, p. 111 en p. 132-133; A.F.M. Brenninkmeijer 2003A, p. 9 e.v.;
A.F.M. Brenninkmeijer 2002, p. 975; P.P.T. Bovend’Eert 2001, p. 16 en p. 21; P.J. Boukema 1997,
p. 106 en p. 109; H.F. van den Haak 1997, p. 147 e.v.; F.A.M. Stroink 1993, p. 194; W. van den
Brink 1992, p. 274; P.C.E. van Wijmen 1991, p. 158; A.F.M. Brenninkmeijer 1991, p. 598-599;
E.M.H. Hirsch Ballin 1990, p. 14; A.R. Bloembergen 1990, p. 562. Zie Kamerstukken II 2003/04,
25425, nr. 7, p. 6; Kamerstukken II 2001/02, 26352, nr. 61, p. 10; Kamerstukken II 1996/97, 25425, nr.
1, p. 13-14; Kamerstukken II 1993/94, 23701, nr. 2, p. 21; Kamerstukken II 1991/92, 22495, nr. 3, p. 59.
111 Vergelijk F.A.M. Stroink 2001, p. 617; A.F.M. Brenninkmeijer 2001A, p. 1192; A.F.M. Brenninkmeijer 2001C, p. 96; F.A.M. Stroink 1995, p. 306 met verwijzingen naar de jaarverslagen van de
Raad van State. Zie voor het laatste argument ook J.P.H. Donner 2014, p. 18. Verder P. van Dijk en
A.M.J. Heijmans 2011, p. 124 e.v.
112 Vergelijk R. Pieterman 1990, p. 146 e.v.; J. van der Hoeven 1989, p. 98 e.v., p. 107 e.v. en p. 124
e.v.; J.P. de Jong 1988, p. 182 e.v. Verder W.G. Vegting 1957, p. 375 e.v. Zie J. Kruseman 1938;
H.A.G. van Groendael 1906.
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uitvaardiging: alle wetten toch gaan door zijne handen; hij heeft ze zien geboren
worden en al hare herscheppingen van nabij gade geslagen. Waar kan men in de
geheele organisatie der administratie [een] beter college vinden?’113

Tegelijkertijd werd door de Raad van State benadrukt dat ter bevordering van de
rechtseenheid een verdere institutionele herinrichting van de bestuursrechtspraak
niet noodzakelijk was en deze tevens, gelet op de gewenste snelle doorlooptijd
van zaken, vergelijk hieronder voor het standpunt van de regering, ongewenst
was.114 Naar zijn oordeel, gesteund door bijvoorbeeld de Centrale Raad van
Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven, kon de rechtseenheid
onder andere bevorderd worden door (het reeds bestaande) informeel rechterlijk
overleg; leden van de hoogste (bestuurs)rechters als plaatsvervanger in !e!en van de
andere rechtscolleges aan de rechtspraak laten meewerken; naar elkaars
rechtspraak verwijzen, en de mogelijkheid om een gemeenschappelijke
rechtseenheidskamer te vormen (vergelijk wat betreft het laatste hieronder).115
In de beginjaren van het voorstel over de herziening van de rechterlijke organisatie was
de regering nog van oordeel, vergelijk hieronder, dat juist het bestaan van informeel
rechterlijk overleg betekende dat het noodzakelijk was om de bestuursrechtspraak
volledig te integreren in de rechterlijke macht met aan de top de Hoge Raad. De
regering: ‘Het feit dat tussen bepaalde bestaande colleges, met name tussen colleges
die in laatste instantie oordelen, informele samenwerkingsverbanden bestaan, illustreert de noodzaak van integratie: zij zijn immers veelal juist een gevolg van de
bestaande, niet optimale situatie. Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn nuttig en
in de huidige omstandigheden noodzakelijk. Zij kunnen echter niet de nagestreefde
eenheid over de hele linie van recht en rechtspraak verzekeren.’116

De hierboven genoemde derde fase van de herziening van de rechterlijke organisatie
is door de opeenvolgende regeringen nimmer (volledig) geoperationaliseerd. Op 18
mei 2001 heeft de regering een discussienota aan de Tweede Kamer aangeboden,
getiteld: ‘Keuzen voor de bestuursrechtspraak’.117 Op grond van mede de overwegingen in die discussienota heeft de regering gekozen om de verdere institutionele
herinrichting van de bestuursrechtspraak minder centraal te stellen en opgemerkt
dat er op dat ‘moment op het terrein van het bestuursrecht in zijn algemeenheid
geen sprake is van zodanige knelpunten, dat daarvoor een ingrijpende stelselwijziging een oplossing is. Maatschappelijk gezien zijn andere kwesties – zoals doorlooptijden en het behoud van kwaliteit van de rechtspraak – belangrijker en ook

113 H. Zillesen 1880, p. 85.
114 Vergelijk de bronnen genoemd in de volgende voetnoot.
115 Vergelijk Jaarverslag Raad van State 1999, p. 17 en p. 21; Jaarverslag Raad van State 2000, p. 24
e.v.; Jaarverslag Raad van State 2001, p. 28 e.v.; Jaarverslag Raad van State 2002, p. 27 e.v.;
Jaarverslag Raad van State 2004, p. 95-96. Zie Kamerstukken II 1991/92, 22495A, p. 45 e.v.
116 Kamerstukken II 1990/91, 21967, nr. 3, p. 3. Vergelijk Kamerstukken II 1991/92, 22495, nr. 3, p. 56-57
en p. 83; Kamerstukken II 1993/94, 23701, nr. 2, p. 16.
117 Keuzen voor de bestuursrechtspraak 2001. Vergelijk Kamerstukken II 2001/02, 26352, nr. 54;
Kamerstukken II 2001/02, 26352, nr. 61.
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binnen de rechterlijke organisatie zelf lijken geen dusdanige knelpunten aanwezig
dat daarvoor een stelselherziening aangewezen lijkt.’118
Anders dan voorheen, vergelijk hierboven, gaf de regering bij haar keuze om de
institutionele herinrichting van de bestuursrechtspraak minder centraal te stellen er
ook niet meer blijk van dat juist het bestaan van informeel rechterlijk overleg betekende dat het noodzakelijk was om de bestuursrechtspraak volledig te integreren in de
rechterlijke macht met aan de top de Hoge Raad. Integendeel, de regering merkte op
dat zij heeft geconstateerd ‘dat in de praktijk al met praktische oplossingen wordt
gewerkt om, vooralsnog op informele wijze, de rechtseenheid op het niveau van het
bestuursrecht als geheel te bewaken. Zo wordt, zo blijkt uit het jaarverslag van de Raad
van State, tussen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale
Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven op diverse terreinen
en op diverse niveaus samengewerkt. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de
voorzitters en de coördinatie van de jurisprudentie wordt bevorderd door het bestaan
van personele unies tussen de drie colleges. Uitbreiding van de samenwerking tussen
de drie colleges zal in de toekomst plaatsvinden door, in het bijzonder, uitwisseling
van informatie en documentatie en samenwerking op het gebied van onderzoek.’119

De zojuist genoemde discussienota schetst desalniettemin drie mogelijke scenario’s voor de operationalisering van de derde fase van de herziening van de
rechterlijke organisatie: volledige integratie van de bestuursrechtspraak in de
rechterlijke macht; concentratie van de bestuursrechtspraak in hoogste aanleg
buiten de rechterlijke macht, en gedeeltelijke integratie in de rechterlijke
macht.120 Uiteindelijk heeft de regering, per brief van 28 april 2004, gepoogd,
vergelijk evenwel paragraaf 2.3, om de discussie over de operationalisering van
de derde fase van de herziening van de rechterlijke organisatie te beslechten door
te kiezen voor de zogeheten nuloptie.121 Naar het oordeel van de regering verzet
de eigen aard van de bestuursrechtspraak zich tegen verdergaande integratie in de
rechterlijke macht. Daarenboven wordt de kwaliteit van de bestuursrechtspraak
volgens haar gediend met behoud van rechtspraak in hoogste aanleg door de op
de onderscheiden deelterreinen van bestuursrecht gespecialiseerde hoogste bestuursrechters. Voorts impliceren alle drie de scenario’s uit de discussienota naar
haar oordeel een ingrijpende reorganisatie van de bestuursrechtspraak in hoogste

118 Vergelijk de bron genoemd in de volgende voetnoot.
119 Kamerstukken II 2000/01, 26352, nr. 47, p. 4. Zie Keuzen voor de bestuursrechtspraak 2001, p. 21
e.v.
120 Vergelijk Keuzen voor de bestuursrechtspraak 2001, i.h.b. hoofdstuk 5.
121 Kamerstukken II 2003/04, 25425, nr. 7. Vergelijk Kamerstukken II 2009/10, 30585, nr. 28, p. 3 e.v.;
Kamerstukken II 2004/05, 29279, nr. 16, p. 16-17. Zie R.J.N. Schlössels 2011, p. 710 e.v.; G.E. van
Maanen 2006, p. 81 e.v.; P. de Haan 2005, p. 215-220; A. ten Veen 2005, p. 278-279; R.J.N.
Schlössels 2005, p. 280-281; J.L. Verbeek 2005, p. 282-283; Ch.J. Langereis 2005, p. 284-285.
Verder J.P.H. Donner 2004, p. 143 e.v.
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aanleg, met alle negatieve gevolgen van dien voor de afdoeningscapaciteit en de
doorlooptijden van zaken.122
Het argument van de negatieve gevolgen voor de afdoeningscapaciteit en de doorlooptijden van zaken doet in de kern denken aan het argument dat in het verleden is
aangevoerd om te pleiten voor het geheel afwijzen van een onafhankelijke administratieve rechtspraak bij de rechterlijke macht met aan de top de Hoge Raad, ten faveure
van het administratief beroep (met aan de top bijvoorbeeld de Kroon) en/of van de
(Afdeling voor de geschillen van bestuur van de) Raad van State als hoogste administratieve rechter.123 Ter illustratie hiervan wordt het volgende vermeld. Op het hierboven
genoemde voorstel van J.A. Loeff uit 1905 heeft de Raad van State in zijn advies grote
bezwaren geuit: uit dat advies volgt dat de Raad vond dat ‘in den regel met !e!en
administratieve instantie en !e!en rechterlijke instantie bij !e!en administratief Hooggerechtshof’ volstaan kon worden en dat die laatste functie bijvoorbeeld werd vervuld
door de ‘Afdeeling Contentieus’ (Afdeling voor de geschillen van bestuur).124 Als
argument voor het geheel afwijzen van een onafhankelijke administratieve rechtspraak
bij de rechterlijke macht met aan de top de Hoge Raad voerde de Raad van State onder
meer aan ‘dat administratieve zaken doorgaans spoedeischend zijn. Eene overdaad van
instanties met lange termijnen en processueele tusschentermijnen is daarmede niet
overeen te brengen.’125 Verder wordt, als tweede illustratie van het hierboven gestelde,
gewezen op het advies van de Commissie De Monchy, uit 1950, die onder meer stelde
dat de mogelijkheid van algemene controle van de rechter – ‘zij het een orgaan van de
gewone rechterlijke macht, een Raad van Beroep of een zelfstandig rechtdoende
Afdeling voor Geschillen van Bestuur van de Raad van State’ – op het gebied van het
bestuursrecht ‘voor de burgers nodeloos kostbaar en tijdrovend zou zijn’.126

De regering kiest er in de brief van 28 april 2004 onder andere wel voor om – in
overeenstemming met onder meer de wens van de Raad van State – een
gemeenschappelijke rechtseenheidskamer van de hoogste bestuursrechters
– met uitzondering van de Hoge Raad – mogelijk te maken, waaraan deze
rechters in voorkomend geval prejudici€ele vragen zouden kunnen stellen.127 Tot
op heden is een dergelijke gemeenschappelijke rechtseenheidskamer niet van de
grond gekomen.128
122 Vergelijk Kamerstukken II 2003/04, 25425, nr. 7, p. 2 e.v. In het jaarverslag van de Raad van State
uit 2004 (p. 43) wordt over die brief opgemerkt dat de uitgangspunten van de Raad worden
gerespecteerd.
123 Vergelijk de bronnen genoemd in voetnoot 112.
124 Vergelijk Wettelijke maatregelen tot regeling der administratieve rechtspraak 1906, p. 192 e.v.
125 Vergelijk Wettelijke maatregelen tot regeling der administratieve rechtspraak 1906, p. 192.
126 Commissie De Monchy 1950, p. 4 en p. 20. Vergelijk VAR-verslag 1950; C.W. van der Pot 1950,
p. 537-540; W.G. Vegting 1951, p. 1-17; S.J.R. de Monchy 1953, p. 65-81; C.W. van der Pot 1959,
p. 1-8; S.F.L. Baron van Wijnbergen 1959, p. 299-308; J. Wessel 1964, p. 125-151; J.G. Steenbeek
1965, p. 3 e.v.
127 Vergelijk Kamerstukken II 2003/04, 25425, nr. 7, p. 6 e.v. Zie Kamerstukken II 2009/10, 30585, nr. 28,
p. 4.
128 Vergelijk over de (geschiedenis van de) gemeenschappelijke rechtseenheidskamer als (voorlopige)
rechtseenheidsvoorziening O. van Loon 2014, p. 365 e.v.; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011,
p. 234 e.v.; R.J.N. Schlössels 2011, p. 710 e.v.; B.J. van Ettekoven 2010, p. 287 e.v.; A.J.C. de Moor-
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Met juistheid heeft de regering in die brief opgemerkt dat sinds het begin van de
discussie over de herziening van de rechterlijke organisatie de institutionele inrichting
van de bestuursrechtspraak minder ingewikkeld en overzichtelijker is geworden.129 De
argumenten van minder ingewikkeld en overzichtelijker hebben daarmee ter zake aan
overtuigingskracht verloren. Evenwel kan ook los daarvan de vraag worden gesteld of
het feit dat de bestuursrechtspraak verdeeld is over verschillende hoogste bestuursrechters op zichzelf een valide argument is om de bestuursrechtspraak institutioneel
anders in te richten? Uit de literatuur kan worden afgeleid dat – in overeenstemming
met de oorspronkelijke bedoeling van de derde fase van de herziening van de rechterlijke organisatie – sommige deze vraag bevestigend hebben beantwoord. Zo heeft
F.A.M. Stroink opgemerkt dat het logisch is dat ‘indien men kiest voor !e!en Awb, er
ook !e!en hoogste instantie is die er voor zorgt dat die Awb uniform wordt geïnterpreteerd.
Het ligt voor de hand dat die instantie de Hoge Raad is. De huidige situatie, integratie aan
de basis, specialisatie aan de top, is eigenlijk de omgekeerde wereld. Voor de hand
liggender is het omgekeerde: differentie aan de basis, eenheid aan de top.’130
De argumenten van minder ingewikkeld en overzichtelijker zijn samen te vatten als
het argument van een strakke en logische compositie van de bestuursrechtspraak. Dat
argument doet in de kern denken aan het argument dat in het verleden is aangevoerd
om tot stelselwijzigingen te komen omdat destijds de rechtsbescherming tegen de
overheid verdeeld was over een veelheid aan (rechterlijke) organen.131 Zelfs toentertijd
is het argument van een strakke en logische compositie door S.O. van Poelje in
overtuigingskracht te licht bevonden om tot stelselwijzigingen te komen. Om zijn
treffende woorden niet in de vergetelheid te laten geraken, het volgende citaat:
‘Inderdaad is ook niet wel in te zien, welke grote bezwaren de bestaande verbrokkeling
en het gebrek aan systeem medebrengen. ‘Verbrokkeling’ is een woord, dat ongunstige
associaties opwekt; het verschijnsel, dat zich met betrekking tot de administratieve
rechtspraak heeft voorgedaan, kan men echter evengoed als ‘differentiatie’ aanduiden;
dit is een volkomen neutrale term, die geen enkel gevoel van onrust opwekt. Zij, die
nadeel van de differentiatie ondervinden, zijn in hoofdzaak de buitenstaanders, die
zich op het gehele gebied van de administratieve rechtspraak wensen te ori€enteren; zij
dus, die zich met de wetenschappelijke studie van het administratieve recht bezig
houden. De man der wetenschap wordt aangenaam getroffen, indien het object van
zijn studie op een bevattelijke en overzichtelijke wijze geordend blijkt te zijn; een
strakke en logische compositie schenkt hem een aesthetische voldoening. Hij maakt
van Vugt 2010, p. 305 e.v.; VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 148 e.v.; L.J.M. Timmermans 2003, p. 109-138. Zie Keuzen voor de bestuursrechtspraak 2001, p. 53 e.v. Verder E.M.
Vermeulen 1994, p. 137-144; W. van den Brink 1992, p. 271-280; H.A. Groen 1992, p. 281-285;
J.B.J.M. ten Berge 1992, p. 315-324.
129 Vergelijk Kamerstukken II 2003/04, 25425, nr. 7, p. 4. Zie B.J. Schueler 2014B, p. 158 e.v.; B.J.
Schueler 2014A, p. 4 e.v.
130 F.A.M. Stroink 2001, p. 621. Verder F.A.M. Stroink 2006, p. 9-10; F.A.M. Stroink 1995, p. 305;
F.A.M. Stroink 1993, p. 177 en p. 194. Voor een genuanceerder antwoord zij gewezen op R.J.N.
Schlössels 2011, p. 712; R.J.N. Schlössels 2005, p. 280-281; H.F. van den Haak 1997, p. 130 e.v.; S.
Royer 1995, p. 888-889; P.C.E. van Wijmen 1991, p. 158 e.v.; A.R. Bloembergen 1990, p. 561;
R.J.G.M. Widdershoven 1989, p. 432 e.v. en p. 473-474; M. Scheltema 1988, p. 336 e.v.; A.R.
Bloembergen 1988, p. 59 e.v.; A.R. Bloembergen 1984, p. 14 e.v.
131 Vergelijk de bronnen genoemd in voetnoot 112. Zie verder A.M. Donner 1948, p. 40; G.J. Wiarda
1948, p. 23 e.v.; J.P. Hooykaas 1952, p. 18 e.v.; J.R. Stellinga 1953, p. 434 e.v.
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hem daarentegen wrevelig, indien hij zich op een onoverzichtelijk arbeidsveld moet
begeven, indien hij zijn materiaal uit zeer verschillende bronnen bij elkaar moet
zoeken, en indien de grote lijnen en leidende gedachten aanvankelijk door vele
detailverschillen verborgen blijven. Het is echter een zeer kleine groep, die door deze
nadelen getroffen wordt. Men kan niet aannemen, dat de administratieve organen, bij
wie ambtsroutine en ambtsdeskundigheid geconcentreerd zijn, in dit opzicht moeilijkheden ondervinden. Ook moet het onwaarschijnlijk geacht worden, dat de differentiatie zo’n doolhof geschapen heeft, dat particulieren de weg niet meer kunnen vinden.
Particuliere personen of organisaties, die in aanraking komen met de administratieve
rechtspraak, zijn betrokken bij !e!en bepaald, concreet probleem, zodat zij met enige
moeite, die in vergelijking tot het betrokken belang gering schijnt, kunnen uitvinden
welke regels op hun zaak van toepassing zijn. Het bestaan van differentiatie kan niet
zonder meer als voldoende argument gelden voor het invoeren van een uniforme
regeling. De verbrokkeling op zich zelf brengt slechts beperkte nadelen met zich
mede; het behoorlijk functioneren van het systeem in de praktijk wordt niet door het
enkele bestaan van differentiatie in gevaar gebracht. Pas indien bewezen wordt, dat
ernstige gebreken het gevolg van de differentiatie zijn, zoals bijvoorbeeld het
rechtspreken in partijdige zin door een groot deel van de ambtelijke rechtsprekende
instanties, of het voorkomen van dubbele competenties enerzijds en het niet aansluiten
van de verschillende competenties anderzijds, of ten slotte het bestaan van overbodige
organen, die een nasleep van kostbare en nodeloze administratie meebrengen, zou er
aanleiding bestaan om te trachten door uniformiteit en algehele reorganisatie deze
bezwaren op te heffen. Nu er echter geen klachten van deze aard vernomen worden,
moet een uniforme regeling overbodig geacht worden.’132

2.3

In het nu, wat worden zal

De discussie over de institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak, zoals
deze in de vorige paragraaf aan bod is gekomen, is altijd met name ‘gevoed’ door
het argument om de rechtseenheid te bevorderen. Door een aantal ontwikkelingen heeft dat argument in die discussie geleidelijk steeds meer aan overtuigingskracht ingeleverd. In de literatuur ten aanzien van het huidige recht is dan ook
terecht meermaals uitgesproken dat op zichzelf het rechtseenheidsargument in
overtuigingskracht te licht is om de bestuursrechtspraak institutioneel anders in
te richten.133

132 S.O. van Poelje 1937, p. 292-293.
133 Vergelijk J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 140; R.J.N. Schlössels 2014, p. 2126; R.J.N.
Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 49; B.J. Schueler 2014B, p. 157 en p. 161 e.v.; B.J.
Schueler 2014A, p. 3 en p. 12 e.v.; O. van Loon 2014, p. 365; H.J.M. Besselink 2013, p. 95; J.E.M.
Polak en J.H. Roelfsema 2013, p. 196 e.v.; J.C.A. de Poorter 2012, p. 271 en p. 279 e.v.; B.J.
Schueler 2012, p. 1458 e.v.; N. Verheij 2011, p. 43; R.J.N. Schlössels 2011, p. 711; J.C.A. de Poorter
en K.J. de Graaf 2011, p. 240-241; R.J.G.M. Widdershoven 2011A, p. 279 e.v. Zie A.T. Marseille
2005, p. 578-579; VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 146 e.v. en p. 148 e.v.; J. van Erp
c.s. 2001, p. 55; J.E.M. Polak 2001, p. 627 e.v.; R.W.L. Loeb 1997, p. 26 e.v. en p. 32 e.v.

87

Wat betreft de hierboven genoemde ontwikkelingen is allereerst te wijzen op het
volgende. Met de verdere uitbreiding van de rechtsbescherming tegen overheidshandelen – met als ‘hoogtepunt’ de inwerkingtreding van de Awb waarmee is
gepoogd om de eenheid van bestuursrechtelijke wetgeving te bevorderen134 – is er
tevens meer aandacht gekomen voor de coördinatie van rechtspraak, bijvoorbeeld
door (het reeds bestaande) informeel rechterlijk overleg; het vaststellen van
rechterlijke (beleids)regels in bijvoorbeeld procesregelingen; het verwijzen naar
elkaars rechtspraak, en door leden van de hoogste (bestuurs)rechters als plaatsvervanger in !e!en van de andere rechtscolleges aan de rechtspraak te laten
meewerken.135 Meer specifiek is relatief recent te wijzen op het gegeven dat sinds
2010 het informeel overleg tussen de hoogste (bestuurs)rechters vorm heeft
gekregen in de Commissie Rechtseenheid Bestuursrecht (commissie REB). Deze
commissie bestaat uit leden van de Centrale Raad van Beroep, het College van
Beroep voor het bedrijfsleven, de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Het doel van deze commissie is het inventariseren op
welke punten er nog geen sprake is van rechtseenheid en om aanbevelingen te
doen om de rechtspraak van de hoogste (bestuurs)rechters op !e!en lijn te brengen.
Tevens heeft deze commissie als taak om nieuwe rechtseenheidsproblemen te
voorkomen door naar aanleiding van nieuwe wetgeving die meerdere hoogste
(bestuurs)rechters raken, al op hoofdlijnen nieuwe rechtsvragen te bespreken. De
aanbevelingen van de commissie worden in de rechtspraak tot uitdrukking
gebracht doordat de hoogste (bestuurs)rechters naar elkaars rechtspraak verwijzen als er bijvoorbeeld overeenstemming is bereikt.136
Het uitspreken van het succes van de Commissie Rechtseenheid Bestuursrecht heeft
meermaals plaatsgevonden en vertoont soms Ivo-Niehe-achtige trekken (in zijn

134 Vergelijk de bronnen genoemd in voetnoot 32.
135 Zie over (de vele vormen van) coördinatie van rechtspraak J.J.J. Sillen 2014, p. 569-574; G.K.
Schoep 2013, p. 275-299; L.E. de Groot-van Leeuwen 2012, p. 349 e.v.; A.M.M.M. Bots 2012,
p. 357-371; G.J.M. Corstens en R. Kuiper 2012, p. 234-237; J.C.A. de Poorter 2011, p. 151 e.v.; P.
van Dijk en J.C.A. de Poorter 2010, p. 85 e.v.; J.C.A. de Poorter 2010A, p. 5 e.v.; P.P.T. Bovend’Eert
2010, p. 17-28; K. Teuben 2009, p. 37 e.v.; B. Dijksterhuis 2008, p. 59-62; A.B. Terlouw 2008,
p. 63-70; J.G. Treffers 2007, p. 241 e.v.; A.J.C. de Moor-van Vugt 2007, p. 21 e.v.; R.J.G.M.
Widdershoven 2006A, p. 285-296; K. Teuben 2005; L.J.A. Damen 2004B, p. 99-11; J. van Erp
2004, p. 402-406; E.L. Benetreu en A.B.J. van der Ham 2004, p. 87-97; P.J.J.M. Bevers 2004; J.G.
Treffers 2004, p. 15-22; H. Bekker en J.H. van Kreveld 2003, p. 291-312; A.B. Terlouw 2003; J. van
Erp c.s. 2001; A.F.M. Brenninkmeijer 2001B, p. 57 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 2001D, p. 49-69;
M.A. Loth 2001, p. 111-124; A.B. Terlouw 2001, p. 151-162; F.M. Köhne 2000; H.U. Jessurun
d’Oliveira 1999, p. 377-384; A.B. Terlouw 1998, p. 29-38; B.W.N. de Waard 1998, p. 151-166; S.K.
Martens 1997, p. 7-25; M.F.J.M. de Werd 1997, p. 37-46; A.J. Bok 1997, p. 233-243; A.B.J. van der
Ham 1997, p. 1032-1039; J.B.J.M. ten Berge en B.W.N. de Waard c.s. 1996, p. 352 e.v.; A.R.
Neerhof 1994, p. 204 e.v. en p. 227 e.v.; A.R. Bloembergen 1993, p. 850; J.M. Polak 1993, p. 851;
G.E. Mulder 1991, p. 153-170; J.M. Polak 1991A, p. 1451-1453; R.J.G.M. Widdershoven 1989,
p. 441 e.v.; A.R. Bloembergen 1989, p. 3-12; J.M. Polak 1989B, p. 1611-1614; A.F.M. Brenninkmeijer 1989, p. 1621-1634; A.H. van Delden 1989, p. 1642-1646; P.J.G. Kapteyn 1989, p. 16481654; A.R. Bloembergen 1988, p. 59-65.
136 Vergelijk Jaarverslag Raad van State 2011, p. 68 e.v.; Jaarverslag Raad van State 2010, p. 149 e.v.
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woorden: ‘het is unaniem een belachelijk groot succes’).137 Zo heeft de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een interview met betrekking tot die commissie gezegd: ‘Hebt u de rechtspraak van de afgelopen maanden niet
gezien waarin zowel wij als de Hoge Raad, het CBb en de Centrale Raad uitspraken
doen waarin wij verwijzen naar elkaars jurisprudentie op procesrechtelijke gebied?
Dan zal ik u een lijstje geven van die uitspraken. Er zullen de komende tijd meer van
die uitspraken komen. Het is ons echt menens met zijn vieren. Het komt eigenlijk niet
voor dat we het na verloop van tijd niet eens worden.’138 En in het jaarverslag van de
Raad van State van 2013 is te lezen: ‘Daarnaast worden in de Commissie Rechtseenheid Bestuursrecht eenduidige afspraken gemaakt over het bereiken van meer
rechtseenheid. Op deze manier zal de problematiek van uiteenlopende jurisprudentie
definitief tot het verleden behoren.’139 In de literatuur is evenwel tevens meermaals
uiteengezet, vergelijk paragraaf 1.2.2, dat er nog steeds op verschillende onderwerpen
rechtsoneenheid tussen de hoogste (bestuurs)rechters bestaat.140 Verder is in de
literatuur tot uitdrukking gekomen dat de Commissie Rechtseenheid Bestuursrecht
er soms niet uitkomt.141 Vanwege een gebrek aan transparantie is er geen volledig
zicht op de werkzaamheden van deze commissie; alleen de ‘successen’ worden in de
rechtspraak naar buiten gebracht (vergelijk paragraaf 4.3).142 Het werk van een
dergelijk informeel rechterlijk overleg kan desalniettemin in algemene zin als nuttig
worden beschouwd. Gelet op het gegeven dat recht een discursieve grootheid is,
vergelijk paragraaf 4.3, moet er evenwel voor gewaakt worden dat er te veel wordt
afgestemd. ‘Uitgekristalliseerde rechtspraak’, in de woorden van G.C.C. Lewin, ‘is
vaak beter dan vooraf gemaakte afspraken, omdat er dan meer openbaar debat over de
oplossing van het omstreden punt is gevoerd, vanuit verschillende belangen. Dergelijk
debat bevordert de kwaliteit van de uiteindelijke uitkomst.’143

Een andere ontwikkeling waardoor het rechtseenheidsargument in de discussie
over de institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak steeds meer aan
137 Vergelijk A.S.H.M. Strik en V.F.R. Woeltjes 2014, p. 324 e.v.; J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak
2014, p. 140; J.E.M. Polak en J.H. Roelfsema 2013, p. 196 e.v.; A.S.H.M. Strik 2013, p. 267-272;
J.E.M. Polak 2012B, p. 8-11; J.C.A. de Poorter 2012, p. 271 e.v.; J.E.M. Polak 2011, p. 1607; R.J.G.M.
Widdershoven 2011A, p. 284; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 233 e.v. Verder – naast de
jaarverslagen van de Raad van State genoemd in de vorige voetnoot en in voetnoot 139 –
Kamerstukken I 2014/15, 30585, nr. M, p. 5-6; Kamerstukken I 2012/13, 32450, nr. C, p. 3-4. Voorts
de toelichting bij het voorontwerp ‘Wet splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb’ (te raadplegen
via http://www.internetconsultatie.nl), p. 5-6. Voor een tegengeluid zij gewezen op B.J. van
Ettekoven 2013, p. 600; R. Ortlep 2013, p. 2874-2875; L.J.A. Damen 2012, p. 130-135; B.J. van
Ettekoven 2010, p. 284.
138 J.E.M. Polak 2011, p. 1607. Zie voor een overzicht van deze rechtspraak mijn annotatie onder
CRvB 3 juli 2013, AB 2013/320.
139 Jaarverslag Raad van State 2013, p. 56. Vergelijk Jaarverslag Raad van State 2012, p. 53.
140 Vergelijk de bronnen genoemd in voetnoot 53.
141 In A.S.H.M. Strik en V.F.R. Woeltjes 2014, p. 326; A.S.H.M. Strik 2013, p. 269, wordt HR 20
januari 2012, AB 2012/64, m.nt. Ortlep als voorbeeld genoemd.
142 Vergelijk al eerder over het gebrek aan transparantie R.J.G.M. Widdershoven 2006A, p. 285-296
en L.J.A. Damen 2004B, p. 99-11. Zie B.J. van Ettekoven 2010, p. 284; A.M.M.M. Bots 2007, p. 266
e.v.; M. Scheltema 2004, p. 109-110; A.B. Terlouw 2003, p. 55 e.v.; F.M. Köhne 2000, p. 110 en p.
140 e.v.; L.J.A. Damen 1999, p. 16 e.v.
143 G.C.C. Lewin 2013, p. 18. Vergelijk G.C.C. Lewin 2014B, p. 68-69.

89

overtuigingskracht heeft ingeleverd, is dat met de inwerkingtreding van de Wet
aanpassing bestuursprocesrecht op 1 januari 2013 voorzien is in de bevoegdheden
om een grote kamer te vormen en om een conclusie van een advocaat-generaal te
vragen.144 Ingevolge artikel 8:10a, vierde lid, Awb kan een meervoudige kamer
een zaak naar een grote kamer verwijzen ‘indien haar dit met het oog op de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling geraden voorkomt’. De grote kamer is
een kamer van vijf rechters, die alleen bijeen kan worden geroepen door de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep
en het College van Beroep voor het bedrijfsleven en dus bijvoorbeeld niet door de
Hoge Raad. Over het laatste heeft de regering opgemerkt dat de Hoge Raad als
cassatierechter reeds is toegerust op de beantwoording van rechtsvragen die
raken aan het belang van de rechtsontwikkeling of het bevorderen van de
rechtseenheid.145 Evenwel kan een lid van de Hoge Raad als plaatsvervanger in
!e!en van de andere rechtscolleges in een grote kamer zitting nemen, hetgeen ook
blijkens de rechtspraak het geval is gebleken.146 De regering heeft benadrukt dat een
verwijzing naar een grote kamer wenselijk kan zijn in het belang van rechtsvragen
die raken aan het belang van de rechtsontwikkeling of het bevorderen van de
rechtseenheid en dat met een dergelijke verwijzing duidelijk wordt gemaakt dat
het desbetreffende rechtscollege de zaak als belangrijk en de uitspraak ook voor
andere zaken als richtinggevend acht.147 Wat betreft de bevoegdheid om een
conclusie van een advocaat-generaal te vragen, is artikel 8:12a Awb van belang.
Blijkens het eerste lid van dat artikel is het mogelijk dat de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de president van de Centrale
Raad van Beroep, en de president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven,
in zaken die in hun rechtscollege in behandeling zijn bij een meervoudige of grote
kamer, een lid van het desbetreffende rechtscollege verzoekt om een conclusie te
nemen. Een dergelijke conclusie is een aan het desbetreffende rechtscollege onafhankelijk, openbaar en met redenen omkleed niet-bindend advies over een in de
zaak te nemen beslissing. Dat de bevoegdheid om een conclusie van een advocaatgeneraal te vragen is voorbehouden aan de voorzitter, onderscheidenlijk de president, van het desbetreffende rechtscollege, is volgens de regering om te waarborgen dat slechts in zaken die van voldoende belang zijn voor de rechtsontwikkeling
of het bevorderen van de rechtseenheid, die bevoegdheid wordt aangewend.148 Niet
is voorzien in de instelling van een professioneel en onafhankelijk opererend
144 Vergelijk O. van Loon 2014, p. 350 e.v.; J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 146 e.v.; R.J.N.
Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 52 e.v.; T. Barkhuysen en M. Claessens 2012, p. 91 e.v.;
J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 218 e.v. en p. 232 e.v.; W. Konijnenbelt 2011A, p. 207210; T. Barkhuysen 2010B, p. 1961; B.J. van Ettekoven 2010, p. 287 e.v.; A.J.C. de Moor-van Vugt
2010, p. 310 e.v. Zie B.J. van Ettekoven 2008, p. 14-18; A.T. Marseille, K.J. de Graaf en A.J.H. Smit
2008, p. 67-76; A.J.C. de Moor-van Vugt 2007, p. 44 e.v.; A.T. Marseille, K.J. de Graaf en A.J.H.
Smit 2007, p. 175 e.v.
145 Vergelijk Kamerstukken II 2010/11, 32450, nr. 7, p. 16. Zie O. van Loon 2014, p. 351-352.
146 Vergelijk ABRvS 29 januari 2014, AB 2014/115, m.nt. Barkhuysen en Van Emmerik. Zie Kamerstukken I 2014/15, 30585, nr. M, p. 6.
147 Vergelijk Kamerstukken II 2010/11, 32450, nr. 7, p. 15-17; Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 4,
p. 14; Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 3, p. 16-17. Verder Kamerstukken I 2012/13, 32450, nr.
C, p. 4; Kamerstukken II 2009/10, 30585, nr. 28, p. 4. Zie Kamerstukken II 2001/02, 26352, nr. 61, p. 8
en p. 11.
148 Vergelijk Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 3, p. 17 en p. 44.
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parket, zoals dat van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. De kans is aanwezig
dat dit in de toekomst anders gaat worden, daar de regering heeft opgemerkt dat
voor nu volstaan is met een minimale regeling, omdat het nemen van conclusies in
het bestuursrecht een nieuw fenomeen is waarmee nog ervaring moet worden
opgedaan.149 De regering is van oordeel dat de bevoegdheden om een grote kamer
te vormen en om een conclusie van een advocaat-generaal te vragen – in combinatie met het informeel overleg van de Commissie Rechtseenheid Bestuursrecht –
bevredigende instrumenten zijn om de rechtseenheid te bevorderen.150 Op deze
bevoegdheden wordt teruggekomen in paragraaf 4.4.
Ondanks de hierboven besproken ontwikkelingen, is de discussie over de institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak door onder meer verschillende
Kamerleden in verschillende moties ‘levend’ gehouden; niet alleen door te wijzen
op het belang van de rechtseenheid maar ook door de combinatie van de
rechtsprekende en adviserende taak binnen hetzelfde ‘huis’ van de Raad van State
(opnieuw) ter discussie te stellen.151 De regering is daarom meermaals verzocht
om de draad van de operationalisering van de derde fase van de herziening van de
rechterlijke organisatie, zoals is besproken in de vorige paragraaf, op te pakken.152 Mede als gevolg daarvan is in het huidige regeerakkoord ‘Bruggen slaan’,
van het kabinet-Rutte-Asscher, de volgende passage opgenomen:
‘De Raad van State wordt gesplitst in een rechtsprekend deel en een adviserend deel. Het rechtsprekend gedeelte wordt samengevoegd met de Centrale
Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.’153
Uit de hierna te bespreken brief van de regering van 26 juni 2014 blijkt dat deze
passage de volgende achtergrond heeft: ‘de wens om uit het oogpunt van rechtseenheid en overzichtelijkheid van het stelsel van bestuursrechtspraak te komen tot een
concentratie van de bestuursrechtspraak. Leidende gedachte daarbij is tevens dat het

149 Vergelijk Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 3, p. 17.
150 Vergelijk Kamerstukken I 2012/13, 32450, nr. C, p. 3-4; Kamerstukken II 2010/11, 32450, nr. 7, p. 15.
Verder Kamerstukken I 2014/15, 30585, nr. M, p. 5 e.v.
151 De (gevoelige) discussie over de rechtsprekende en adviserende taak binnen hetzelfde ‘huis’ van
de Raad van State wordt buiten beschouwing gelaten. Vergelijk de literatuur genoemd in voetnoot
153. Overigens gaat ook die (gevoelige) discussie in elk geval terug tot het voorstel van de
Staatscommissie Kappeijne van de Coppello (1894). Vergelijk de bronnen genoemd in voetnoot
112 en i.h.b. W.G. Vegting 1957, p. 375 e.v.
152 Vergelijk B.J. van Ettekoven 2013, p. 597; L.J.M. Timmermans 2012, p. 625 e.v.
153 Kamerstukken II 2012/13, 33410, nr. 15, p. 27. Vergelijk over deze passage uit het regeerakkoord en
de (mogelijke) uitvoering ervan W. Konijnenbelt 2014, p. 3064-3066; R.J.N. Schlössels 2014,
p. 2125-2128; O. van Loon 2014, p. 30, p. 354 en p. 360 e.v.; R.J.N. Schlössels en C.L.G.F.H.
Albers 2014, p. 45 e.v.; B.J. Schueler 2014B, p. 157-164; B.J. Schueler 2014A, p. 1-18; L.J.M.
Timmermans 2014B, p. 347; L.J.M. Timmermans 2014A, p. 171; J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak
2014, p. 139 e.v.; N.S.J. Koeman 2014, p. 47-49; Raad voor de Rechtspraak 2013B; Raad voor de
Rechtspraak 2013A; T. Barkhuysen 2013, p. 221; M. Knapen 2013, p. 24-31; J.M.W. van de Sande
2013, p. 81-88; A.J.C. de Moor-van Vugt 2013, p. 89-92; H.J.M. Besselink 2013, p. 93-97; B.J. van
Ettekoven 2013, p. 596-603; J.L. Verbeek 2013, p. 604-605; G.J.M.E. de Bont 2013, p. 1-3; K.J. de
Graaf en A.T. Marseille 2013, p. 354-359; R.J.N. Schlössels 2012B, p. 591; L.J.M. Timmermans
2012, p. 625 e.v.; B.J. Schueler 2012, p. 1458-1461.
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vertrouwen in de rechtspraak ermee is gediend dat onafhankelijke en onpartijdige
rechtspraak niet alleen in juridisch opzicht is gegarandeerd, maar dat dit ook op een zo
eenvoudig en doorzichtig mogelijke wijze gebeurt.’154

Ter uitvoering van deze passage, en de zojuist genoemde moties, heeft de regering
op 26 juni 2014 een brief aan de Voorzitter van de Tweede en Eerste Kamer gestuurd,
waarin het voornemen is geuit om de Centrale Raad van beroep en het College van
Beroep voor het bedrijfsleven op te heffen: de rechtsmacht van het eerstgenoemde
rechtscollege gaat over naar de gerechtshoven en die van het laatstgenoemde
rechtscollege naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorts
wordt de adviserende en de rechtsprekende taak van de Raad van State verder
gescheiden. Het terugbrengen ‘van het aantal van drie bestuursrechters tot !e!en’,
aldus de regering, waarbij zij onder meer de Hoge Raad (inzake belastingzaken) lijkt
te vergeten, draagt bij ‘aan meer rechtseenheid en een overzichtelijker stelsel van
bestuursrechtelijke rechtsbescherming’.155 Mede vanwege het feit dat ter zake het
parlementaire proces nog in volle gang is,156 wordt volstaan met de opmerking dat
in die brief het begin- en eindpunt van de redenering is dat de Raad van State zijn
rechtsprekende taak behoudt en dat wat betreft die taak geen andere nationaal
rechterlijke instantie boven hem komt te staan.157 Nadat de regering in die brief
heeft benadrukt dat de rechtspraak bij de Afdeling bestuursrechtspraak ‘zich
kenmerkt door relatief korte doorlooptijden’, merkt zij het volgende op:
‘Als algemene hoogste bestuursrechter is de Afdeling bestuursrechtspraak
vertrouwd met de behandeling van zeer verschillende soorten zaken, vari€erend van geschillen tussen twee partijen (bijvoorbeeld vreemdelingenzaken)
tot geschillen met soms tientallen partijen (bijvoorbeeld in het omgevingsrecht). Het elders onderbrengen van de rechtsprekende taak van de Raad van
State leidt naar het oordeel van het kabinet tot aanzienlijk hogere maatschappelijke kosten.’158
Uit de brief van 26 juni 2014 volgt dat de regering zich heeft aangesloten bij het
standpunt van de Raad van State; een standpunt dat per brief aan de Tweede
Kamer is verwoord door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, als
reactie op onder meer het advies van de Raad voor de Rechtspraak159 over de
hierboven weergegeven passage uit het regeerakkoord.160 In de laatstgenoemde
brief is door de voorzitter opgemerkt dat de gewenste definitieve beslechting van
154 Vergelijk de bron genoemd in de volgende voetnoot.
155 Kamerstukken II 2013/14, 29279, nr. 200 (Kamerstukken I 2013/14, 30585, nr. L). Vergelijk Kamerstukken I 2014/15, 30585, nr. M.
156 Ten tijde van het afsluiten van dit preadvies op 8 februari 2015 was er alleen nog sprake van een
voorontwerp ‘Wet splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb’ (te raadplegen via http://www.
internetconsultatie.nl). Vergelijk Kamerstukken I 2014/15, 30585, nr. M. Zie BA 2014/187, waarin
kort de reacties van de CRvB en het CBb zijn weergegeven.
157 Vergelijk R.J.N. Schlössels 2014, p. 2125-2128.
158 Kamerstukken II 2013/14, 29279, nr. 200, p. 1. Vergelijk de toelichting bij het voorontwerp ‘Wet
splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb’ (te raadplegen via http://www.internetconsultatie.nl), p. 2.
159 Vergelijk Raad voor de Rechtspraak 2013A en 2013B.
160 Vergelijk Kamerstukken II 2013/14, 29279, nr. 200, p. 3. Verder Kamerstukken I 2014/15, 30585, nr.
M, p. 6-7.
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geschillen en snelle doorlooptijden van zaken niet gediend worden wanneer wat
betreft de bestuursrechtspraak het hoger beroep volledig naar de gerechtshoven
(of naar een nieuw bestuursrechtelijk gerechtshof) zou worden overgeheveld en
over de gehele linie cassatie bij de Hoge Raad zou worden opengesteld, omdat
dan ‘de doorlooptijden in de bestuursrechtspraak substantieel langer zullen
worden, met aanzienlijk hogere maatschappelijke kosten als gevolg’.161
Uit een onderzoek uit 2001, getiteld: ‘Eenheid van rechtspraak. Een onderzoek naar de
werking van coördinatiemechanismen in het bestuursrecht’ (vergelijk paragraaf 1.1), is
gebleken dat door de ondervraagde eerstelijnsrechters, anders dan door de ondervraagde procesvertegenwoordigers en appelrechters, aan de doorlooptijden van rechterlijke uitspraken meer belang wordt gehecht dan aan het belang van het bevorderen van
de rechtseenheid.162 In een breder kader is ter zake relatief recent te wijzen op het
programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) en de ‘Agenda van de Rechtspraak 2015-2018’
van de Raad voor de Rechtspraak, waarin onder meer het belang van de doorlooptijden
van rechterlijke uitspraken als speerpunt is geformuleerd.163
Het belang van de doorlooptijden van rechterlijke uitspraken lijkt in elk geval ook te
zijn ingegeven door kostenbesparing en voor wat betreft de bestuursrechterlijke uitspraken in het bijzonder om tegemoet te komen aan de (door de politiek en
maatschappij) geuite onvrede van trage besluitvorming in met name het zogeheten
ordenend bestuursrecht. Het bekendste voorbeeld vanuit de regering om dit tegen te
gaan is de Crisis- en herstelwet.164 Het voorgaande dient evenwel in die zin genuanceerd te worden dat uit onderzoek is gebleken dat de zojuist genoemde traagheid voor
een belangrijk deel voortkomt uit factoren die gelegen zijn binnen het bestuur zelf.165
Daarenboven is uit een evaluatie van de Crisis- en herstelwet – met betrekking tot
onder andere artikel 1.6, vierde lid (waarin de verplichting voor de bestuursrechter is
opgenomen om binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak te
doen) – gebleken ‘dat de snelheid waarmee de procedure bij de bestuursrechter wordt
afgerond in beperkte mate relevant is voor de snelheid waarmee het project daadwerkelijk wordt gerealiseerd’.166

161 Dit standpunt is te vinden in BA 2013/267, p. 2. Voor eenzelfde standpunt zij gewezen op O. van
Loon 2014, p. 355 e.v.; J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 139-141; B.J. Schueler 2014B,
p. 161 e.v.; B.J. Schueler 2014A, p. 12 e.v.; J.E.M. Polak en J.H. Roelfsema 2013, p. 196; H.J.M.
Besselink 2013, p. 94 e.v.; J.M.W. van de Sande 2013, p. 87; A.J.C. de Moor-van Vugt 2013, p. 90
e.v.; B.J. Schueler 2012, p. 1458-1461; J.C.A. de Poorter 2012, p. 281 e.v.; J.E.M. Polak 2012B, p. 811; R.J.G.M. Widdershoven 2011A, p. 276-277; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 243;
J.E.M. Polak 2011, p. 1606; J.E.M. Polak 2010A, p. 113, voetnoot 43; J.E.M. Polak 2009, p. 383,
voetnoot 27; J.E.M. Polak 2006, p. 887-888; J.E.M. Polak 2001, p. 629. Zie Jaarverslag Raad van
State 2009, p. 171 e.v.
162 J. van Erp c.s. 2001, p. 12-13 en p. 58.
163 Vergelijk M.J.A.M. Ahsmann en H.F.M. Hofhuis 2014, p. 1742-1749.
164 Wet van 18 maart 2010, Stb. 2010, 135.
165 Vergelijk J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2013, p. 388-389; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf
2011, p. 36 e.v. en p. 55 e.v. Verder J.C.A. de Poorter 2010B, p. 27 e.v. Zie B.J. Schueler c.s. 2013.
166 Bijlage bij Kamerstukken II 2013/14, 32127, nr. 200, i.h.b. p. 10 en p. 83. Zie A.T. Marseille c.s.
2015, p. 6-15.
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In een brief van 10 december 2014 is de regering nader ingegaan op haar
hierboven besproken voorstel.167 Wat betreft de rechtseenheid wordt er in die
brief op gewezen dat deze binnen het bestuursrecht door haar voorstel ‘in
aanzienlijke mate wordt bevorderd doordat er twee bestuursrechterlijke colleges
worden opgeheven en doordat in grote trekken verwante rechtsgebieden onder de
bevoegdheid van dezelfde hoogste bestuursrechter komen. Via het cassatieinstrument bij de Hoge Raad zal worden voorzien in de rechtseenheid van zaken
die tot de bevoegdheid van de gerechtshoven gaan behoren, dus de huidige CRvBzaken. In de nieuwe situatie gaat het dus slechts om het bereiken van rechtseenheid tussen de Hoge Raad en de ABRvS.’168 In deze ‘nieuwe constellatie’ blijft het
naar de bedoeling van de regering mogelijk om gebruik te maken van de
– hierboven besproken – bevoegdheden om een grote kamer te vormen en om
een conclusie van een advocaat-generaal te vragen, waarbij tevens ‘de praktijk kan
worden voortgezet dat ook in d[i]e grote kamer een of meer raadsheren van de
Hoge Raad als staatsraden in buitengewone dienst zitting hebben’.169
Dat in het regeringsvoorstel het begin- en eindpunt van de redenering is dat de
Raad van State zijn rechtsprekende taak behoudt en dat wat betreft die taak geen
andere nationaal rechterlijke instantie boven hem komt te staan, is niet alleen
vanuit de geschiedenis niet verwonderlijk, zoals deze is besproken in de vorige
paragraaf, maar tevens niet omdat van de hoogste bestuursrechters de Afdeling
bestuursrechtspraak zich geleidelijk steeds meer is gaan profileren als niet !e!en
van de hoogste algemene bestuursrechters maar de hoogste algemene bestuursrechter170 en dat zij in die hoedanigheid met betrekking tot de rechtsontwikkeling
en het bevorderen van de rechtseenheid een bijzondere verantwoordelijkheid
heeft.171
Met betrekking tot de opvatting dat de Afdeling bestuursrechtspraak niet !e!en van de
hoogste algemene bestuursrechters maar de hoogste algemene bestuursrechter is en
dat zij in die hoedanigheid met betrekking tot de rechtsontwikkeling en het bevorderen

167 Kamerstukken I 2014/15, 30585, nr. M.
168 Kamerstukken I 2014/15, 30585, nr. M, p. 5.
169 Kamerstukken I 2014/15, 30585, nr. M, p. 6. Vergelijk de toelichting bij het voorontwerp ‘Wet
splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb’ (te raadplegen via http://www.internetconsultatie.nl),
p. 6 en p. 10.
170 Vergelijk tevens ABRvS 22 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4117, waarin zij zichzelf ‘de
hoogste algemene bestuursrechter’ noemt.
171 Vergelijk Jaarverslag Raad van State 2004, p. 95; Jaarverslag Raad van State 2005, p. 94; Jaarverslag
Raad van State 2006, p. 91 e.v.; Jaarverslag Raad van State 2007, p. 82; Jaarverslag Raad van State
2008, p. 49 e.v.; Jaarverslag Raad van State 2011, p. 23 e.v., p. 36, p. 65 e.v. en p. 73 e.v.; Jaarverslag
Raad van State 2012, p. 27 e.v.; Jaarverslag Raad van State 2013, p. 55 e.v. Dit komt onder meer ook
tot uitdrukking in een aantal rapporten uit de serie ‘Studies en rapporten’ van de Raad van State,
met dien verstande dat in het woord vooraf van die studies steeds wordt gezegd dat de daarin
ontvouwde gedachten voor rekening van de schrijvers blijven en deze gedachten niet noodzakelijkwijs het standpunt van de Raad van State weergeven. Vergelijk J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf
2011, p. 200, p. 231-232 en p. 254; J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A, p. 106,
p. 117 en p. 120. Verder J.C.A. de Poorter 2013B, p. 79 e.v.; J.C.A. de Poorter 2010B, p. 20 e.v. Zie
verder R.J.N. Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 43 en p. 50.
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van de rechtseenheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft, is, indien naar de wet
wordt gekeken, het spreekwoord ‘de wens is de vader van de gedachte’ van kracht.
Immers, deze opvatting is niet neergelegd in ‘de artikelen 73, derde lid, en 112, tweede
lid, van de Grondwet, gelezen in verbinding met artikel 30b van de Wet op de Raad van
State en artikel 8:105, eerste lid, Awb’, waar de Afdeling bestuursrechtspraak in haar
eigen woorden haar rechtsprekende bevoegdheid aan ontleent.172 De enige ‘basis’ voor
de zojuist genoemde opvatting is dat ook de regering daarvan uit lijkt te gaan. Naast de
hierboven besproken brief van 26 juni 2014, wordt gewezen op de volgende woorden
van de minister van Justitie uit 2007: ‘Wij kunnen in ieder geval op dit moment
constateren dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook door de
andere rechterlijke colleges wordt gezien als het college dat primair de richting bepaalt
bij de uitleg van de in 1994 ingevoerde Algemene wet bestuursrecht.’173

In elk geval kan worden geconstateerd dat vanuit hoofdzakelijk het perspectief
van de Afdeling bestuursrechtspraak, in onder meer de door de Raad van State
uitgezette studies en andere (veelal daaruit voortvloeiende) geschriften, het voortouw is genomen om een balans te vinden tussen de verschillende factoren die
van invloed zijn op de inrichting en werkwijze van het hoger beroep: zoals
enerzijds dat de rechtsontwikkeling en het bevorderen van de rechtseenheid
– bij de afwezigheid over de gehele linie van cassatie bij de Hoge Raad – een
gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende hoogste bestuursrechters is,
waarvan er drie (als bestuursrechtelijke appelrechters) feitenrechters zijn, en
anderzijds de gewenste definitieve beslechting van geschillen en snelle doorlooptijden van zaken.174 Voortbouwend op eerdere gedachten vanuit hoofdzakelijk het perspectief van de Afdeling bestuursrechtspraak hebben J.C.A. de Poorter
en J.E.M. Polak, allebei werkzaam bij de (Afdeling bestuursrechtspraak van de)
Raad van State, onder meer gelet op de zojuist genoemde factoren, bepleit dat wat
betreft het hoger beroep een instrumentarium wordt geïntroduceerd dat de
bestuursrechtelijke appelrechter ‘in staat stelt de werklast te reguleren en die
zaken die zich lenen voor een richtinggevende uitspraak te selecteren en een
behandeling te geven die zij verdienen’.175
De kritische lezer denkt wellicht dat hier onterecht de suggestie wordt gewekt dat het
standpunt van J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak, allebei werkzaam bij de (Afdeling
bestuursrechtspraak van de) Raad van State, ook het standpunt van dat (rechts)college

172 ABRvS 9 juli 2014, AB 2014/314, m.nt. Stijnen.
173 Handelingen II 2006/07, 30585, p. 43-2502. Vergelijk L.J.A. Damen 2007, p. 22. Zie de toelichting
bij het voorontwerp ‘Wet splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb’ (te raadplegen via http://www.
internetconsultatie.nl), p. 3.
174 Vergelijk de bronnen genoemd in de volgende voetnoot.
175 J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 149, vergelijk p. 145-146 en p. 148-149. Wat betreft die
eerdere gedachten zij gewezen op J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2013, p. 404; J.C.A. de
Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 249 e.v.; J.E.M. Polak 2011, p. 1606. Verder M. SchreuderVlasblom 2013, p. 1082 e.v. en p. 1124 e.v. Voorts M. Schreuder-Vlasblom 2006, p. 69-98; J.C.A.
de Poorter 2006, p. 47-65; J.E.M. Polak 2003A, p. 63-70. Zie A.T. Marseille, K.J. de Graaf en A.J.H.
Smit 2008, p. 70 e.v.; A.T. Marseille, K.J. de Graaf en A.J.H. Smit 2007. En tevens Kamerstukken
II 2004/05, 29279, nr. 16, p. 17; Kamerstukken II 2003/04, 29279, nr. 1, p. 28.
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is. Los van het feit dat in die bijdrage niet is vermeld dat het op persoonlijke titel
geschreven is, heeft het vermelden van een dergelijke ‘disclaimer’, in de context van
het zonder reservering en imperatief schrijven over een (rechts)college waarbij iemand
werkzaam is, geen betekenis. Meer in algemene zin sluit het schrijven op persoonlijke
titel ook niet uit dat het ‘gevoed’ wordt door een functie waarin iemand werkzaam is
en dat is ter vermijding van onder meer een persoonlijkheidsstoornis maar goed
ook.176

Met betrekking tot dat instrumentarium noemen zij allereerst een ‘gematigd
grievenstelsel’, in de zin dat een appellant in hoger beroep niet alleen geen
nieuwe beroepsgronden mag aanvoeren maar dat ook verwacht mag worden
‘dat hij in zijn hogerberoepschrift niet volstaat met een herhaling van hetgeen
hij bij de rechtbank naar voren heeft gebracht, maar uitdrukkelijk aangeeft
waarom hij zich met het oordeel van de rechtbank niet kan verenigen’.177
Wat betreft het door J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak bepleite ‘gematigd grievenstelsel’,178 zij opgemerkt dat het lijkt alsof de Afdeling bestuursrechtspraak in haar recente
rechtspraak hiermee reeds een begin heeft gemaakt. Uit deze rechtspraak volgt – kort
gezegd – dat zij, anders dan, voor zover te overzien, de andere hoogste bestuursrechters,179 van oordeel is dat als een belanghebbende in zijn (hoger)beroepschrift
louter verwijst naar bezwaar- of beroepsgronden die in de procedure daaraan voorafgaand zijn aangevoerd zonder dat hij toelicht waarom hij het oneens is met het
bestreden besluit of de bestreden rechterlijke uitspraak, het (hoger) beroep kennelijk
ongegrond is, met dien verstande dat hij wel de kans moet hebben gehad deze
‘omissie’ te herstellen.180 Vooruitlopend op de in hoofdstuk 3 te bespreken rechtspraak
van de hoogste bestuursrechters, lijkt ook de zojuist genoemde rechtspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak zich in overwegende mate te bevinden op het niveau van
de wenselijkheid van het resultaat, te weten – in de woorden van de zojuist genoemde
auteurs – om de bestuursrechtelijke appelrechter (in dit geval de Afdeling bestuursrechtspraak) in staat te stellen ‘de werklast te reguleren en die zaken die zich lenen
voor een richtinggevende uitspraak te selecteren en een behandeling te geven die zij
verdienen’.

Voorts noemen zij de introductie van een ‘vriespunt’, dat wil zeggen: de verankering in de Awb om – ook buiten het kader van de goede procesorde – eisen te

176 Vergelijk mijn annotatie onder ABRvS 14 maart 2012, AB 2013/25.
177 J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 150, vergelijk p. 141-142. Zie A. Hammerstein 2014,
p. 72.
178 Ter onderscheiding van het grievenstelsel van bijvoorbeeld artikel 91, eerste lid, Vreemdelingenwet 2000, op grond waarvan de Afdeling bestuursrechtspraak zich bij haar uitspraak kan
beperken tot een beoordeling van de aangevoerde grieven.
179 Vergelijk CRvB 6 november 2014, AB 2015/28, m.nt. Ortlep. Zie Keinemans onder ABRvS 3
september 2014, JB 2014/199.
180 Vergelijk ABRvS 3 september 2014, JB 2014/199, m.nt. Keinemans; AB 2015/25, m.nt. De Graaf en
Marseille; ABRvS 6 november 2013, JB 2013/256, m.nt. Timmermans; AB 2014/172, m.nt. De
Graaf en Marseille; ABRvS 6 november 2013, JB 2013/257; ABRvS 6 november 2013, JM 2014/3,
m.nt. Hoogstra en Tolsma.
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stellen aan het moment dat een appellant nog nadere gronden mag aanvoeren.181
Vervolgens bespreken zij het – in het kader van het belang van een gedifferentieerde zaaksbehandeling – introduceren van een selectiemechanisme van zaken
aan de poort bij de bestuursrechtelijke appelrechters, zoals de mogelijkheid om
het hoger beroep zonder motivering niet-ontvankelijk te verklaren (gebaseerd op
het ‘verlofstelsel’ van artikel 80a Wet op de Rechterlijke Organisatie) en de
beperkte motiveringsplicht bij ongegrondverklaring van het hoger beroep (gebaseerd op artikel 91, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000182).183
Met de inwerkingtreding van de Wet versterking cassatierechtspraak op 1 juli 2012184 is
in artikel 80a, eerste lid, Wet op de Rechterlijke Organisatie aan de Hoge Raad de
bevoegdheid verleend om, ‘gehoord de procureur-generaal, het beroep in cassatie nietontvankelijk [te] verklaren wanneer de aangevoerde klachten geen behandeling in
cassatie rechtvaardigen, omdat de partij die het cassatieberoep instelt klaarblijkelijk
onvoldoende belang heeft bij het cassatieberoep of omdat de klachten klaarblijkelijk
niet tot cassatie kunnen leiden’. Dat artikel betreft geen verlofstelsel, in de zin dat
daarin niet is neergelegd dat de Hoge Raad de bevoegdheid heeft om een zaak niet in
behandeling te nemen.185

Zij kiezen uiteindelijk voor het laatste instrument, allereerst omdat dan aangesloten kan worden bij de ervaring die door de Afdeling bestuursrechtspraak is
opgedaan bij de toepassing van artikel 91, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000.
Daarbij heeft dat instrument onder meer het voordeel boven het instrument van
een ‘verlofstelsel’ dat het de partijen – mede in het licht van de verdragsrechtelijke
eisen – blijft verzekeren van een volledige inhoudelijke beoordeling en met
het laatstgenoemde instrument toch een zeker risico wordt genomen dat
onjuiste uitspraken van de in eerste aanleg rechtsprekende bestuursrechter ongecorrigeerd blijven.186 De keuze voor het instrument van een beperkte
181 Vergelijk J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 151-152. Hoewel ze uitspreken dat het de
voorkeur heeft dat de wetgever een dergelijk ‘vriespunt’ vaststelt, merken ze tevens op ‘dat het
denkbaar is dat de rechter het voortouw neemt in de rechtsontwikkeling, indien de wetgever
nalaat op dit punt iets te regelen’.
182 En het laatste artikel is weer gebaseerd op artikel 81 Wet op de Rechterlijke Organisatie. Vergelijk
Kamerstukken II 1998/99, 26732, nr. 3, p. 85. Zie ABRvS 29 november 2013, AB 2014/350, m.nt.
Reneman, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat de beperkte motiveringsplicht bij
ongegrondverklaring van het hoger beroep ex artikel 91, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 niet
in strijd is met het Europese recht. Verder ABRvS 20 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2670;
ABRvS 20 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2672; ABRvS 13 december 2013, ECLI:NL:
RVS:2013:2529.
183 Vergelijk J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 152 e.v.
184 Wet van 15 maart 2012, Stb. 2012, 116.
185 Vergelijk M.W.C. Feteris 2014, p. 74 e.v. en p. 286 e.v.; J.W. Fokkens 2014, p. 35-39; T. de Lange
2014, p. 87-97; A.E.M. Röttgering 2013, p. 65 e.v. Zie M.J.C. Pieterse 2014, p. 223-243; C.M.
Bergman 2013, p. 43-50; A.J.H. Suilen 2013, p. 189-197; A. Hammerstein 2013, p. 169-177; M.J.
Borgers 2013, p. 2506-2511; M. Adams en D. Broeren 2013A, p. 191 e.v.; J.W. Fokkens 2012,
p. 303-318; J.W. Fokkens 2011, p. 15-18; W.D.H. Asser 2011, p. 71-92; G.J.M. Corstens 2010, p. 5160; M.A. Loth 2009B, p. 5-10; M.A. Loth 2009A, p. 211-226; G.J.M. Corstens 2009B, p. 13-23;
N.J.H. Huls 2009, p. 11-23; J.B.M. Vranken 2009A, p. 1082-1093.
186 Vergelijk J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 153-155.
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motiveringsplicht bij ongegrondverklaring van het hoger beroep maakt het volgens J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak, tot slot, wenselijk om daaraan een
versoepeling te koppelen van de criteria om een behandeling van een zaak ter
zitting achterwege te laten en om tevens de mogelijkheid van verzet uit te
sluiten.187
De grote lijnen voor de toekomst van het bestuursrechterlijke hoger beroep lijken
in de hierboven besproken bijdrage van J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak besloten
te liggen. Wanneer daaraan het daarvoor besproken regeringsvoorstel wordt
gekoppeld, kan het ‘wat worden zal’ aangaande de institutionele inrichting van
de bestuursrechtspraak op de volgende wijze worden ingekleurd: de Hoge Raad
(inzake belastingzaken) en de Afdeling bestuursrechtspraak als de twee hoogste
bestuursrechters, waarbij het laatstgenoemde rechtscollege (als feitenrechter)
zich wat betreft zijn taakopvatting en werkwijze in overwegende mate laat
inspireren door de taakopvatting en werkwijze van de Hoge Raad (als cassatierechter). Op deze toekomstige institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak
wordt kort teruggekomen in hoofdstuk 5.
De in deze paragraaf besproken ontwikkeling van de taakopvatting en werkwijze van de
Afdeling bestuursrechtspraak vertoont grote verwantschap met de ontwikkeling van de
taakopvatting en werkwijze van de Hoge Raad.188 In het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, uit 2002, getiteld: ‘De toekomst van de
nationale rechtsstaat’, is onder meer geadviseerd dat de hoogste rechtscolleges zich
vooral moeten richten op de rechtsontwikkeling en niet op het beslechten van geschillen
die voor de rechtsontwikkeling niet van belang zijn.189 Vanaf voornamelijk de publicatie
van dat rapport is in de literatuur190 en in andere rapporten191 veelvuldig over de
taakopvatting van de Hoge Raad gediscussieerd. Dit heeft geleid tot de door de regering
ingestelde ‘Commissie normstellende rol Hoge Raad’. Deze commissie bood in 2008 aan
de regering haar rapport aan, getiteld: ‘Versterking van de cassatierechtspraak’.192 In dat
rapport wordt geadviseerd dat hoewel ook de Hoge Raad een taak heeft wat betreft het
bieden van individuele rechtsbescherming, als onderdeel van het bewaken van de
kwaliteit van de rechtspraak, hij zich, gelet op de beperkte capaciteit, meer moet richten
op de rechtsontwikkeling en het bevorderen van de rechtseenheid. Om deze reden is er
in dat rapport een ‘selectie aan de poort’ voorgesteld, waarbij voor cassatie ongeschikte
zaken wegens gebrek aan belang niet-ontvankelijk zouden kunnen worden verklaard.193

187 Vergelijk J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 155-156.
188 Dit heeft J.M.W. van de Sande (2013, p. 85) verleid om op te merken dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich ontwikkelt tot een ‘soort bestuursrechtelijke cassatierechter’. Zie reeds L.J.A.
Damen 2003, p. 246.
189 WRR-rapport 2002, p. 271-272. Voor de reactie van de regering zij gewezen op Kamerstukken II
2003/04, 29279, nr. 1.
190 Vergelijk de bronnen genoemd in voetnoot 185 (met de in die bronnen genoemde nadere
vindplaatsen).
191 Vergelijk W.D.H. Asser c.s. 2006, p. 151 e.v. en p. 162 e.v.; W.D.H. Asser c.s. 2003, p. 37 e.v. en
p. 212 e.v.
192 Versterking van de cassatierechtspraak 2008.
193 Vergelijk Versterking van de cassatierechtspraak 2008, i.h.b. p. 9 e.v. en p. 40-41.

98

Het voorgaande heeft weer geleid tot de hierboven genoemde Wet versterking cassatierechtspraak, ten aanzien waarvan de regering heeft opgemerkt dat cassatieberoep vooral
tot doel heeft het bevorderen van de rechtseenheid, de rechtsontwikkeling en het
bewaken van de kwaliteit van de rechtspraak,194 en heeft meer specifiek geleid tot (onder
meer) de introductie van het hierboven genoemde artikel 80a Wet op de Rechterlijke
Organisatie, teneinde de Hoge Raad meer ruimte te bieden om zich gelet op zijn
taakopvatting te concentreren op de zaken die ertoe doen.

2.4

Uitleiding

Vanuit het perspectief van het bevorderen van de rechtseenheid, is in het onderhavige hoofdstuk de discussie over de institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak besproken. De overtuiging bestaat dat wanneer de bestuursrechtspraak vanaf het nulpunt institutioneel ingericht zou worden, de kans groot
zou zijn dat er gekozen wordt om, ter bevordering van onder meer de rechtseenheid, die rechtspraak volledig – in lijn met het voorstel van J.A. Loeff uit 1905 – te
integreren in de rechterlijke macht. Door de vanuit de geschiedenis ontstane
situatie lijkt deze optie van volledige integratie nimmer gerealiseerd te kunnen
worden. De kritische lezer van dit hoofdstuk heeft wellicht de gedachte dat de
beschrijving van de rol van de Raad van State in de discussie over de institutionele
inrichting van de bestuursrechtspraak met boosaardige bedoelingen, te weten:
het tot uitdrukking van dat college als ‘kwade genius’, is opgeschreven. Gelijk als
in paragraaf 2.2 is opgemerkt, is dit niet het geval, althans dit is niet de bedoeling
geweest. Gepoogd is alleen om zoveel mogelijk tot uitdrukking te brengen dat die
discussie in elk geval ook is ingegeven door motieven als emotie en (het behoud
van) macht en daarmee drijfveren van een andere orde dan die welke tot dit
preadvies inspireren. Dat dit met name in het licht van de positie van de Raad van
State is besproken, komt daarenboven omdat dat college zich in zijn geschriften
openlijk in die discussie heeft gemengd. Al snel na de door de regering voorgestelde herziening van de rechterlijke organisatie is zij ontvankelijk gebleken
voor met name de door de Raad van State aangedragen argumenten, teneinde in
elk geval ook te voorkomen dat hij zijn rechtsprekende taak verliest of dat wat
betreft die taak een andere nationaal rechterlijke instantie boven hem staat. In de
brief van 26 juni 2014 geeft de regering hieraan het ‘ultieme’ gevolg, aangezien
daarin – kort gezegd – het voornemen tot uitdrukking komt dat van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het
College van Beroep voor het bedrijfsleven, alleen de eerstgenoemde niet wordt
opgeheven. Het laatste is niet alleen vanuit de geschiedenis niet verwonderlijk,
maar tevens niet omdat van de hoogste bestuursrechters de Afdeling bestuursrechtspraak zich geleidelijk steeds meer is gaan profileren als niet !e!en van de
hoogste algemene bestuursrechters maar de hoogste algemene bestuursrechter
en dat zij in die hoedanigheid met betrekking tot de rechtsontwikkeling en het
bevorderen van de rechtseenheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft.
194 Vergelijk Kamerstukken II 2010/11, 32576, nr. 6, p. 1 e.v. Verder Kamerstukken I 2011/12, 32576, nr.
C, p. 1; Kamerstukken II 2010/11, 32576, nr. 3, p. 1 e.v.
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De discussie over de institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak is altijd
met name ‘gevoed’ door het argument om de rechtseenheid te bevorderen. Door
een aantal ontwikkelingen heeft dat argument in die discussie geleidelijk steeds
meer aan overtuigingskracht ingeleverd. In de literatuur ten aanzien van het
huidige recht is dan ook terecht meermaals uitgesproken dat op zichzelf het
rechtseenheidsargument in overtuigingskracht te licht is om de bestuursrechtspraak institutioneel anders in te richten. Het voorgaande in combinatie
met de onaantastbare rechtsprekende taak van de Raad van State is mede
de ‘voedingsbron’ om in de volgende hoofdstukken het rechtseenheidsprobleem
als argumentatieprobleem te benaderen en om inhoudelijk uiteen te zetten op
welke wijze de rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters geoptimaliseerd
kan worden.
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3 Rechtsoneenheid: verhullend
argumenteren

3.1

Inleiding

Zoals in paragraaf 1.2.1 is besproken, wordt in dit preadvies aangehouden dat er
geen sprake is van rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters als een
verschil in rechtspraak niet door deugdelijke en ge€expliciteerde argumenten is
onderbouwd. In paragraaf 1.1 is reeds een voorzet gegeven dat het rechtseenheidsprobleem tussen de hoogste bestuursrechters in overwegende mate een argumentatieprobleem is. De natuurlijke houding van de rechter, zijnde trouw aan de
democratisch gelegitimeerde wet, is om de indruk te wekken dat zijn beslissing
vanzelfsprekend is omdat zij logisch uit de wet voortvloeit en hij daarbij niet
expliciteert wat zijn achterliggende beweegredenen zijn.195 J.B.M. Vranken heeft
in dat kader gesproken van ‘verhullend argumenteren’.196
Het verschijnsel van het door de rechter niet expliciteren van de achterliggende
beweegredenen van zijn beslissing is al eerder door J. Eggens ‘ondergrondsche
stroomingen’ genoemd.197 K.V. Antal heeft daarenboven ten aanzien van dat verschijnsel het volgende opgemerkt: ‘Een lid van de Hoge Raad schijnt de arresten met
ijsbergen te hebben vergeleken. Slechts een klein deel daarvan is zichtbaar.’198 K.V.
Antal vreesde dat dit de waarheid is, hetgeen om de volgende reden als droevig moest
worden bestempeld: ‘Juist het dragende deel van de ijsberg zit immers onder water, de
vorm en omvang daarvan zijn slechts voor gissingen vatbaar en ijsbergen schijnen op
onverwachte momenten te kantelen.’199 De kritische lezer van het voorgaande denkt

195 Vergelijk Asser-Vranken, Vervolg 2005, nrs. 33 e.v., 35 e.v. en 147-148. Verder Asser-Vranken
1995, nrs. 169 en 246 e.v. Voorts M. Adams en D. Broeren 2013A, p. 190; J.C.A. Poorter 2013B,
p. 90 e.v. en p. 105 e.v.; C.H.W.M. Sterk 2013, p. 14; J.C.A. de Poorter 2013A, p. 21 e.v., p. 25,
p. 36-37 en p. 41; R.J.N. Schlössels 2012A, p. 92 e.v.; J.C.A. de Poorter 2011, p. 147; J.C.A. de
Poorter 2010A, p. 9 en p. 15-16; J.C.A. de Poorter 2010B, p. 24 e.v.; J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M.
van Roosmalen 2009A, p. 67 en p. 121. Zie reeds D.J. Veegens 1971, p. 131, waar hij spreekt van
‘het axioma dat alle recht in de wet te vinden is’.
196 Asser-Vranken, Vervolg 2005, nrs. 24 e.v. en 147-148. Vergelijk Asser-Vranken, Synthese 2014, nr.
17; M. de Groot 2014, p. 130 e.v.; B. van Roermund 2013, p. 49-57; J.H. Nieuwenhuis 2013, p. 15
e.v.; C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra 2012, p. 14. Zie Asser-Vranken 1995, nrs. 217 e.v. en 246 e.v.
Verder H.C.F.J.A. de Waele 2012, p. 55 e.v.; R.E.C.M. Niessen 2009, p. 26 e.v.
197 J. Eggens 1924, p. 272. Vergelijk J.M. Polak 1953, p. 55.
198 Vergelijk de bron genoemd in de volgende voetnoot.
199 K.V. Antal 1956, p. 22-23. Vergelijk J.W. Fokkens 2012, p. 310; R.E.C.M. Niessen 2009, p. 27.
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wellicht dat het – om met B.M. Telders te spreken – ‘vroom bedrog’ (pia fraus)200 is dat
een rechterlijke beslissing altijd expliciet inzicht kan geven in de fase die aan het
motiveren van die beslissing voorafgaat (de zogeheten heuristische fase). Ten aanzien
daarvan zij gezegd dat ter bevordering van de werfkracht van een rechterlijke beslissing,
het argumenteren (legitimeren) van die beslissing in elk geval in streven een spiegelreflectie van de heuristische fase dient te zijn.201

Het verhullend argumenteren doet af aan de werfkracht van een rechterlijke
beslissing en zij geeft daarmee onvoldoende houvast om rechtseenheid tussen
de hoogste bestuursrechters te bereiken en/of te bestendigen. In het onderhavige
hoofdstuk wordt het voorgaande geïllustreerd door voorbeelden uit de
rechtspraak van de hoogste bestuursrechters te bespreken waarin sprake is (of
inmiddels was) van gebrek aan rechtseenheid.
Tegen de in dit hoofdstuk te bespreken rechtspraak kan wellicht worden ingebracht
dat het gebrek aan rechtseenheid (soms) niet los kan worden gezien van het gegeven,
gelijk als is opgemerkt in paragraaf 1.3, dat drie van de vier hoogste bestuursrechters
feitenrechters zijn en daarmee hun rechtspraak als uitgangspunt sterk zaaksgebonden
is.202 Aangenomen dat er een dergelijk verband bestaat, ontslaat dat hen niet van de
verplichting om expliciet te motiveren dat een bepaalde feitelijke context (in overwegende mate) de rechterlijke beslissing heeft gedicteerd.203

3.2

Geïllustreerd door rechtspraak

3.2.1 Ongewenst dat er een praktijk bestaat van oneigenlijke Wob-verzoeken
Uit verschillende (rechts)bronnen is naar voren gekomen dat als uitwas van de
vele verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) er ook
oneigenlijke verzoeken worden ingediend.204 Er kunnen in elk geval drie
categorie€en genoemd worden van oneigenlijke Wob-verzoeken: verzoeken gericht
op het verdienen van geld aan de Wob door middel van inning van een dwangsom bij het niet tijdig beslissen; verzoeken gericht op het frustreren en/of vertragen van het bestuursorgaan, en verzoeken voortkomend uit een obsessief en
onverzadigbaar streven tot openbaarmaking.205 Uit een evaluatieonderzoek van

200 B.M. Telders 1937, p. 111-112. Zie A. Soeteman 2009, p. 9. Verder D.H.M. Meuwissen 1971, p. 17;
J.M. Polak 1953, p. 14 en p. 59; Ph.A.N. Houwing 1947, p. 21.
201 Vergelijk de polemiek tussen M. IJzermans 2001, p. 89-104 en J.H. Nieuwenhuis 1976, p. 495-516.
Zie C.E. Smith 2009, p. 424 e.v.; P. Memelink 2009, p. 358 e.v.; H.J. Snijders 2009, p. 269-279;
R.E.C.M. Niessen 2009, p. 27 en p. 29. Verder R.A.V. van Haersolte 1992, p. 15-23; M.A. Loth
1992, p. 25-32.
202 Vergelijk Jaarverslag Raad van State 2006, p. 94-95.
203 Vergelijk R. Ortlep 2013, p. 2875. Zie O. van Loon 2014, p. 222.
204 Vergelijk R. Ortlep 2014, p. 226-243. Zie verder Kamerstukken II 2014/15, 34106, nr. 3.
205 Vergelijk Rapport van Research voor Beleid ‘Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken’,
bijlage bij Kamerstukken II 2010/11, 32802, nr. 1. Verder Kamerstukken II 2010/11, 32802, nr. 1,
p. 5 e.v.; Kamerstukken II 2013/14, 33328, nr. 9, p. 39.
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onder meer de dwangsomregeling bij niet tijdig beslissen (paragraaf 4.1.3.2 Awb)
blijkt dat van deze drie het voornamelijk gaat om de eerstgenoemde categorie.206
De dwangsomregeling bij niet tijdig beslissen is in de Awb opgenomen met de Wet
dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.207 Het doel van dit versnellingsinstrument is om de tijdigheid van de besluitvorming te bevorderen. Het middel om dat doel
te bereiken is het geven van een financi€ele prikkel.208 De regeling van de dwangsom bij
niet tijdig beslissen (paragraaf 4.1.3.2 Awb) is van toepassing op beschikkingen op
aanvraag (artikel 4:17 Awb) en op beslissingen op bezwaar die een beschikking zijn
(artikel 7:14 Awb).209 In artikel 4:17, eerste lid, Awb is de verschuldigdheid en de
hoogte van de dwangsom bepaald. De dwangsom wordt verbeurd voor ten hoogste 42
dagen. Ingevolge het tweede lid van dat artikel bedraagt de dwangsom de eerste
veertien dagen 20 euro per dag, de daaropvolgende veertien dagen 30 euro per dag,
en de overige dagen 40 euro per dag. Dit resulteert in een dwangsom van ten hoogste
1260 euro. De eerste dag waarover de dwangsom is verschuldigd, is de dag waarop
twee weken zijn verstreken na de dag waarop de termijn voor het geven van de
beschikking is verstreken en het bestuursorgaan van de aanvrager een schriftelijke
ingebrekestelling heeft ontvangen (artikel 4:17, derde lid, Awb). Het bestuursorgaan
stelt ingevolge artikel 4:18 Awb de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom
binnen twee weken na de laatste dag waarover de dwangsom verschuldigd was bij
beschikking vast.

Dat misbruik van de dwangsomregeling door middel van het indienen
van oneigenlijke verzoeken met name speelt onder de Wob, is om de volgende
reden niet verwonderlijk. Een verzoek onder de Wob is ingevolge artikel 3, eerste
en derde lid, vormvrij en kan door een ieder worden ingediend zonder dat een
verzoeker bij zijn verzoek een belang hoeft te stellen. Een Wob-verzoeker hoeft
geen belanghebbende ex artikel 1:2 Awb te zijn en daarmee is er sprake van een
uitzondering op artikel 1:3, derde lid, Awb, waarin is neergelegd dat een aanvraag
een verzoek van een belanghebbende is om een besluit te nemen. De enige eis die
artikel 3 Wob aan een verzoek stelt, is dat het ziet op informatie neergelegd in
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid en gericht is tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame
instelling, dienst of bedrijf. Mede gelet op dit weergegeven kader is in de
rechtspraak van (in eerste instantie) de rechtbanken tot uitdrukking gekomen
dat de rechter met het probleem van oneigenlijke Wob-verzoeken ‘worstelt’:
enerzijds legt de rechter de nadruk op de wederkerigheid in de rechten en
plichten die de burger en de overheid jegens elkaar hebben, in de zin dat ook
de burger met betrekking tot zijn Wob-verzoek binnen de grenzen van behoorlijkheid dient te blijven, anderzijds komt de rechter tot de constatering dat, afgezien
van het leerstuk van misbruik van bevoegdheid respectievelijk procesrecht ex
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Vergelijk B.J. Schueler c.s. 2013, p. 64 e.v. en p. 94 e.v.
Wet van 28 augustus 2009, Stb. 2009, 383.
Vergelijk Kamerstukken II 2004/05, 29934, nr. 6, p. 1; Kamerstukken II 2005/06, 30435, nr. 3, p. 1.
Vergelijk voor administratief beroep artikel 7:27 Awb.
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artikel 3:13 (juncto artikel 3:15) Burgerlijk Wetboek, het huidig wettelijk kader
onvoldoende instrumenten geeft om oneigenlijke Wob-verzoeken tegen te
gaan.210 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State lijkt zich de
praktijk van de oneigenlijke Wob-verzoeken te hebben aangetrokken, in de zin
dat uit haar rechtspraak enkele handvatten volgen om als bestuursorgaan weerstand te kunnen bieden aan het misbruik van de dwangsomregeling door middel
van het indienen van oneigenlijke Wob-verzoeken.211 Deze rechtspraak lijkt zich
in overwegende mate te bevinden op het niveau van de wenselijkheid van het
resultaat, te weten: het tegengaan van het zojuist genoemde misbruik. Evenwel
wordt door de Afdeling bestuursrechtspraak de indruk gewekt dat de rechterlijke
beslissing vanzelfsprekend is omdat zij logisch uit de wet voortvloeit en zij daarbij
niet expliciteert wat haar achterliggende beweegredenen zijn. Dat dit afdoet aan
de werfkracht van die beslissing en zij daarmee onvoldoende houvast geeft om
rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters te bereiken en/of te bestendigen, kan met de onderstaande voorbeelden worden veraanschouwelijkt.
Uit de parlementaire geschiedenis van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig
beslissen volgt dat aan een schriftelijke ingebrekestelling – teneinde de dwangsomregeling te activeren – weinig bijzondere eisen worden gesteld; de laagdrempeligheid en de vormvrijheid van een schriftelijke ingebrekestelling staat
voorop.212 Uit een schriftelijke ingebrekestelling dient blijkens de parlementaire
geschiedenis wel voldoende duidelijk te zijn op welke nog te nemen beschikking
zij ziet.213 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar
rechtspraak evenwel ook geoordeeld dat voor een schriftelijke ingebrekestelling
een brief waarin het bestuursorgaan aan een aanvraag wordt herinnerd en het
overbrengen van de wens om spoedig te beslissen niet volstaat. Naar het oordeel
van de Afdeling bestuursrechtspraak viel hieruit niet af te leiden dat een belanghebbende het bestuursorgaan ‘heeft willen manen binnen een bepaalde termijn
alsnog een besluit op het verzoek te nemen of dat aanspraak op een dwangsom
zal worden gemaakt, indien dat besluit niet binnen een redelijke termijn wordt
genomen’.214 Hiermee week, vergelijk hieronder, de Afdeling bestuursrechtspraak niet alleen af van de parlementaire geschiedenis maar ook van de
rechtspraak van in elk geval de Centrale Raad van Beroep die in zijn rechtspraak
in overeenstemming met die geschiedenis niet dergelijke nadere eisen aan een
schriftelijke ingebrekestelling stelt.215
210 De vindplaats van deze rechtspraak is te vinden in R. Ortlep 2014, p. 231 e.v.
211 Vergelijk R. Ortlep 2014, p. 239 e.v.
212 Vergelijk Kamerstukken II 2004/05, 29934, nr. 6, p. 7-8 en p. 12; Kamerstukken II 2005/06, 30435, nr.
3, p. 17.
213 Vergelijk Kamerstukken II 2004/05, 29934, nr. 6, p. 12; Kamerstukken II 2005/06, 30435, nr. 3, p. 17.
Zie ABRvS 5 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5083; ABRvS 25 juli 2012, AB 2012/369, m.nt.
Spijker en Busscher.
214 ABRvS 5 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5083. Vergelijk ABRvS 23 juli 2014, ECLI:NL:
RVS:2014:2717; ABRvS 23 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2714; ABRvS 11 juni 2014, AB 2014/286,
m.nt. Ortlep; ABRvS 15 januari 2014, AB 2014/96, m.nt. Ortlep.
215 Vergelijk CRvB 18 december 2012, AB 2013/152, m.nt. Stijnen. Verder CRvB 17 juni 2014, JB 2014/
179; CRvB 26 maart 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1219. Het CBb (30 oktober 2013, ECLI:NL:
CBB:2013:219) lijkt dezelfde lijn als die van de CRvB te hanteren.
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In de rechtspraak van de rechtbank Amsterdam en rechtbank Midden-Nederland
kwam deze rechtsoneenheid tussen de Afdeling bestuursrechtspraak en de Centrale
Raad van Beroep (expliciet) tot uitdrukking.216 Sterker nog, de laatstgenoemde
rechtbank is een stap verder gegaan door met een beroep op de hierboven besproken
parlementaire geschiedenis expliciet afstand te nemen van de rechtspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak.217

Het voorgaande is voor de Afdeling bestuursrechtspraak aanleiding geweest om
in haar uitspraak van 24 december 2014 het volgende te overwegen:
‘Van een ingebrekestelling als bedoeld in artikel 4:17, derde lid, Awb is sprake als
duidelijk is dat de belanghebbende het bestuursorgaan maant om alsnog een
bepaald besluit te nemen. Daarvan is sprake indien voldoende duidelijk is op
welke aanvraag het geschrift betrekking heeft, dat belanghebbende zich op het
standpunt stelt dat het bestuursorgaan niet tijdig op de aanvraag heeft beslist en
dat belanghebbende erop aandringt dat een zodanige beslissing alsnog wordt
genomen. Met deze overweging verduidelijkt de Afdeling haar jurisprudentie
betreffende de eisen die aan een ingebrekestelling worden gesteld, welke eisen
niet afwijken van die van de andere hoogste rechtscolleges.’218
Het slot van de laatste zin van deze rechtsoverweging doet vermoeden dat het
hierboven benoemde verschil in rechtspraak is besproken in de Commissie
Rechtseenheid Bestuursrecht (vergelijk paragraaf 2.3). Dat de Afdeling bestuursrechtspraak spreekt van ‘verduidelijkt’ in plaats van bijvoorbeeld ‘anders dan
voorheen’ wekt de indruk dat er ter zake volgens haar geen sprake is van een
koerswijziging, hetgeen, zoals uit het bovenstaande blijkt, op zijn zachtst gezegd
aanvechtbaar is. Zonder nadere motivering van de Afdeling bestuursrechtspraak,
lijkt het erop, indien van haar rechtspraak wordt uitgegaan, dat zij in deze
uitspraak ook haar koerswijziging ‘verhult’.
Teneinde als bestuursorgaan weerstand te kunnen bieden aan het misbruik van de
dwangsomregeling door middel van het indienen van oneigenlijke Wob-verzoeken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak verder geoordeeld dat een verzoek tot
openbaarmaking op grond van de Wob betrekking kan hebben op meer documenten. Het bestuursorgaan kan dus meerdere Wob-verzoeken bundelen en de
gevraagde documenten in !e!en beslissing afdoen. De Afdeling bestuursrechtspraak
heeft daaraan toegevoegd dat de beoordeling of een besluit is genomen, hetgeen
van belang is voor het eventueel toekennen van een dwangsom vanwege het niet
tijdig beslissen, losstaat van de beoordeling van de juistheid van het genomen
besluit (zoals of een volledige reactie op het Wob-verzoek is gegeven).219 In het
216 Vergelijk Rb. Midden-Nederland 15 april 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:1796; Rb. Midden-Nederland 22 augustus 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3528; Rb. Amsterdam 26 april 2013, ECLI:NL:
RBAMS:2013:CA0001.
217 Vergelijk Rb. Midden-Nederland 15 april 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:1796.
218 ABRvS 24 december 2014, AB 2015/47, m.nt. Ortlep. Vergelijk ABRvS 4 februari 2015, ECLI:NL:
RVS:2015:314.
219 Vergelijk ABRvS 17 april 2013, AB 2013/150, m.nt. Stijnen. Verder ABRvS 29 mei 2013, ECLI:NL:
RVS:2013:CA1323.
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verlengde van het voorgaande heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in haar
uitspraak van 28 mei 2014, met betrekking tot tien ingebrekestellingen, behorende bij tien nieuwe Wob-verzoeken die alle zien op het niet tijdig nemen van
inhoudelijk nagenoeg identieke Wob-verzoeken, beslist dat een redelijke toepassing van artikel 4:17 Awb meebrengt dat als gevolg van het uitblijven van
besluiten op die verzoeken !e!en dwangsom is verbeurd. Daarbij acht de Afdeling
bestuursrechtspraak het van belang dat de tien nieuwe Wob-verzoeken, indien ze
zouden zijn beoordeeld, ‘in !e!en brief zouden hebben mogen worden en naar mag
worden aangenomen zouden zijn afgedaan’.220 Daarentegen heeft de Centrale
Raad van Beroep in zijn uitspraak van 5 juni 2014 ten aanzien van artikel 4:17 Awb
een ander standpunt ingenomen. In die uitspraak heeft de Raad geoordeeld dat
nu appellant met zijn bezwaarschrift bezwaar heeft gemaakt tegen twee besluiten,
de Minister van Defensie de besluiten op bezwaar niet tijdig heeft gegeven en van
appellant voor beide besluiten een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen,
de minister twee maal een dwangsom verbeurt. ‘Het feit’, aldus de Raad, ‘dat de
bezwaren in dit geval zijn gemaakt in !e!en bezwaarschrift, maakt dit niet anders.
Hetzelfde geldt voor het feit dat de minister uiteindelijk in !e!en geschrift op beide
bezwaren heeft beslist. De verschuldigdheid van de dwangsommen vloeit immers
voort uit het niet tijdig geven van de beschikkingen op bezwaar en de ontvangst
van de schriftelijke ingebrekestellingen. Of de bezwaren uiteindelijk worden
afgedaan in twee afzonderlijke geschriften of in !e!en gezamenlijk geschrift, is niet
relevant’.221
Hierboven is melding gemaakt van de rechtspraak van de rechtbanken met betrekking
tot oneigenlijke Wob-verzoeken en dat (in eerste instantie) in die rechtspraak tot
uitdrukking is gekomen dat, afgezien van het leerstuk van misbruik van bevoegdheid
respectievelijk procesrecht ex artikel 3:13 (juncto artikel 3:15) Burgerlijk Wetboek, het
huidig wettelijk kader onvoldoende instrumenten geeft om oneigenlijke Wob-verzoeken tegen te gaan. Tegen een aantal van de uitspraken van de rechtbanken is hoger
beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Deze heeft op 19 november 2014
– kort gezegd – beslist dat de rechtbanken terecht ter zake hun ‘toevlucht’ hebben
gezocht bij het zojuist genoemde leerstuk. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak kan bij zwaarwichtige gronden, die onder meer aanwezig zijn ‘indien
rechten of bevoegdheden zodanig evident zijn aangewend zonder redelijk doel of voor
een ander doel dan waartoe zij gegeven zijn, dat het aanwenden van die rechten of
bevoegdheden blijk geeft van kwade trouw’, door de bestuursrechter worden beslist tot
het niet-ontvankelijk verklaren van een bij hem ingesteld rechtsmiddel wegens misbruik van recht.222 Ten aanzien van deze rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak zij opgemerkt dat uit de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep
daarentegen lijkt te volgen dat naar zijn oordeel misbruik van recht – zonder een

220 ABRvS 28 mei 2014, AB 2014/287, m.nt. Ortlep.
221 CRvB 5 juni 2014, AB 2015/18, m.nt. Ortlep.
222 ABRvS 19 november 2014, Gst. 2014/124, m.nt. Van der Sluis en West; JB 2014/246, m.nt.
Korzelius en Schuurmans. Verder ABRvS 19 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4135. Vergelijk
ABRvS 19 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4185. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34106, nr. 3, p. 4.
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expliciete wettelijke grondslag – niet tot het niet-ontvankelijk verklaren van een bij de
bestuursrechter ingesteld rechtsmiddel kan leiden.223

3.2.2 Ongewenst dat een aanvraag aan een wilsgebrek kan lijden
Weinig meer zicht op de eigenlijke argumentatie, in de zin dat de motivering van
de rechterlijke beslissing zich in overwegende mate lijkt te bevinden op het niveau
van de wenselijkheid van het resultaat, geeft de uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep van 19 april 2011.224 Vanwege de complexiteit van de zaak worden
hierna relatief uitvoerig de feiten en de rechtsoverwegingen weergegeven. Voor de
lezer die dit wil overslaan, zij direct gewezen op de laatste alinea van deze
paragraaf.
In casu gaat het om een betrokkene die bijstand ontving krachtens de Wet werk
en bijstand (Wwb) naar de norm voor een alleenstaande met een toeslag van 12
procent van het minimumloon op de grond dat hij als dak-/thuisloze geen
woonlasten maar wel overnachtingskosten heeft. Hij had medegedeeld dat hij
verbleef in een caravan op een camping in de gemeente Groningen en dat hij zich
niet bij die gemeente kon laten inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie.
Medewerkers van de afdeling Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen
(hierna: de afdeling) hebben op een gegeven moment ter verificatie van deze
mededeling een bezoek gebracht aan de camping. De beheerder deelde bij die
gelegenheid mee dat betrokkene recentelijk met onbekende bestemming met zijn
caravan was vertrokken. Op grond van dit gegeven heeft de afdeling de uitbetaling van de bijstand aan de betrokkene geblokkeerd. Verder heeft de afdeling hem
verzocht contact op te nemen met een medewerker van de afdeling. De betrokkene verschijnt op een gegeven moment op het kantoor van de afdeling om zijn
post op te halen. Omdat de medewerker van de afdeling in bespreking was, is de
betrokkene gevraagd om 20 minuten te wachten. Hij is daarop vertrokken. De
medewerker van de afdeling heeft hem vervolgens gebeld en daarover het volgende in zijn rapport opgenomen:
‘In dit telefoongesprek deelde betrokkene mee dat hij ongeveer een week
geleden vertrokken was van [naam camping] en dat hij vanaf dat moment op
het [naam strand] in [plaatsnaam] stond (eveneens gemeente [naam
gemeente]). Hierop heb ik hem meegedeeld dat zijn uitkering, vanwege het
niet verblijven op camping [naam camping], per 1 mei geblokkeerd stond.
Betrokkene werd hierop boos en deelde mee dat hij geen gebruik meer wenste
te maken van een uitkering van de gemeente Groningen. Ik heb hem verzocht
mij in staat te stellen zijn situatie op het [naam strand] te bekijken, hetgeen
door [betrokkene] werd geweigerd en wederom gaf hij aan geen gebruik meer
te willen maken van een Wwb uitkering via de gemeente Groningen. Hierop
heb ik hem verzocht dit schriftelijk te melden.’
223 CRvB 1 maart 2010, AB 2010/100, m.nt. Bröring; Gst. 2010/125, m.nt. Bots. Zie M. SchreuderVlasblom 2013, p. 115.
224 CRvB 19 april 2011, AB 2011/258, m.nt. Ortlep.
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Vervolgens heeft de betrokkene bij de receptie/infobalie van de gemeente Groningen een formulier ingevuld, ondertekend en afgegeven, waarop hij heeft verklaard
dat hij zijn uitkering wil laten stoppen ingaande 14 mei 2007, waaraan hij heeft
toegevoegd ‘vanaf 1-5-07 geblokkeerd’. Bij besluit van 29 mei 2007 heeft het
college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) het recht op bijstand van de betrokkene met ingang van 1 mei 2007 ingetrokken met als reden
dat hij niet voldaan heeft aan zijn inlichtingenverplichting door niet mee te
werken aan een onderzoek naar zijn verblijfssituatie, waardoor zijn recht op
bijstand niet kan worden vastgesteld. Op 25 september 2007 heeft het college
het bezwaar tegen het besluit van 29 mei 2007 gedeeltelijk gegrond verklaard, het
recht op bijstand ingetrokken met ingang van 14 mei 2007 en de betrokkene een
vergoeding van de kosten van de bezwaarschriftprocedure toegekend. Dit besluit
berust op de overweging dat de bijstand is ingetrokken overeenkomstig het
verzoek van de betrokkene. De betrokkene gaat tegen dat besluit op bezwaar in
beroep bij de rechtbank Groningen. De rechtbank heeft het beroep op 15 oktober
2008, voor zover gericht tegen de intrekking van bijstand met ingang van 14 mei
2007, gegrond verklaard en heeft het besluit van 25 september 2007 vernietigd.225
De rechtsoverweging, voor zover hier van belang, is – naar de samenvatting van
de Centrale Raad van beroep – als volgt:
‘De rechtbank heeft [. . .] overwogen dat [het college] betrokkene slechts aan
een verzoek tot intrekking van de bijstand kan houden indien het duidelijk is
dat betrokkene dit verzoek heeft gemeend en weloverwogen heeft gedaan. De
rechtbank heeft daartoe verwezen naar artikel 3:44, eerste en vierde lid, en
artikel 3:59 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en overwogen dat het besluit tot
intrekking van bijstand in bezwaar een rechtshandeling is. De aard van deze
rechtshandeling verzet zich er niet tegen dat de regel, dat een rechtshandeling
vernietigbaar is wegens misbruik van omstandigheden, daarop wordt toegepast. De rechtbank is vervolgens – kort gezegd – tot het oordeel gekomen dat
er sprake is van misbruik van omstandigheden doordat [het college] heeft
vastgehouden aan het verzoek van betrokkene tot intrekking van bijstand,
terwijl [het college] wist dat het verzoek slechts was ingegeven door boosheid,
dat betrokkene niet plotseling over onvoorziene inkomsten beschikte en dat
betrokkene geheel afhankelijk was van zijn bijstandsuitkering.’
Het college is tegen deze rechterlijke beslissing in hoger beroep gegaan bij de
Centrale Raad van Beroep. Voor zover hier van belang heeft de Raad op zijn beurt
als volgt overwogen:
‘De strekking van artikel 3:44, vierde lid, van het BW is dat degene die een
rechtshandeling verricht, door vernietiging daarvan kan worden beschermd
tegen de gevolgen van die rechtshandeling, indien hij tot het verrichten
daarvan is bewogen door de daar aangeduide omstandigheden en de ander,
meestal zijn wederpartij, daarvan misbruik maakt door dat wetende, de
totstandkoming van de rechtshandeling te bevorderen. De rechtbank heeft
het besluit tot intrekking van bijstand per 14 mei 2007 beschouwd als de
225 Rb. Groningen 15 oktober 2008, ECLI:NL:RBGRO:2008:BG5392.
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rechtshandeling die door misbruik van omstandigheden tot stand is
gekomen. Appellant, die deze rechtshandeling verrichtte, is echter niet
daartoe bewogen door de kwetsbare omstandigheden waarin hijzelf als
bestuursorgaan verkeerde en tegen de gevolgen waarvan hij bescherming
verdient. Ook valt niet in te zien hoe betrokkene, die het besluit verzocht en
zo gezien kan worden als degene die de rechtshandeling bevorderde, in dit
geval misbruik van die omstandigheden heeft gemaakt. In zoverre mist dit
artikellid overeenkomstige toepassing en kan het besluit van 25 september
2007 niet met toepassing van dit artikellid worden vernietigd.
Anders dan een besluit kan een verzoek om bijstand in te trekken niet als
een rechtshandeling worden beschouwd. Betrokkene kon immers door zijn
verzoek het beoogde rechtsgevolg, het einde van het recht op bijstand, niet tot
stand brengen. Daartoe was immers een besluit van appellant noodzakelijk.
Artikel 3:44, eerste en vierde lid, van het BW is dan ook niet overeenkomstig
van toepassing op het verzoek tot intrekking van bijstand. Dat verzoek komt
dan ook niet op grond van die bepaling voor vernietiging in aanmerking.’
De aandacht dient hier in het bijzonder gevestigd te worden op de laatste
rechtsoverweging. In de kern betreft het de vraag of een aanvraag, dat wil zeggen
een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen (artikel 1:3, derde
lid, Awb), een rechtshandeling is, en zo ja, of een aanvraag aan een wilsgebrek
lijdt. Deze volgorde van vragen is van belang, omdat zolang er geen sprake is van
een rechtshandeling, zij ook niet aan een (wils)gebrek kan lijden.226 Met deze
uitspraak oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat een aanvraag geen rechtshandeling is en dat sluit in dat een aanvraag niet aan een wilsgebrek kan lijden.
Hiermee lijkt het gewenste resultaat van de uitkomst, te weten het voorkomen dat
een aanvraag aan een wilsgebrek kan lijden, in overwegende mate de rechterlijke
beslissing te dicteren. De Raad overweegt dat een aanvraag geen rechtshandeling
is omdat de betrokkene door zijn verzoek het beoogde rechtsgevolg, dat wil
zeggen: het einde van het recht op bijstand, niet tot stand kon brengen. Immers,
aldus de Raad, daartoe was een besluit van het college noodzakelijk. Dat alleen
het einde van het recht op bijstand (het beoogde rechtsgevolg) kan worden
bereikt door het besluit (de rechtshandeling) van het bestuursorgaan, geeft
evenwel geen antwoord op de vraag of een aanvraag een rechtshandeling is. De
Raad presenteert zijn beslissing als zijnde dat het vanzelfsprekend is omdat zij
logisch uit de wet voortvloeit, hetgeen niet het geval is. Dit blijkt voorts uit het feit
dat uit andere uitspraken van de Raad volgt dat een aanvraag wel een rechtshandeling is, in de zin dat een aanvraag aan een wilsgebrek kan lijden.227 Verder zijn
de andere hoogste bestuursrechters, voor zover te overzien, niet van oordeel dat
een aanvraag geen rechtshandeling is. Sterker nog, uit de rechtspraak van in elk
geval het College van Beroep voor het bedrijfsleven blijkt het tegendeel.228

226 Vergelijk J.Ph. Suijling 1948, p. 434.
227 Vergelijk CRvB 22 oktober 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:2128; CRvB 29 november 2012, ECLI:NL:
CRVB:2012:BY4605; CRvB 5 april 2011, RSV 2011/170; CRvB 5 januari 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:
BK8318; CRvB 21 april 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AT4479. Verder CRvB 15 september 1994, AB
1995/108, m.nt. Hennekens. Zie CRvB 11 november 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3684.
228 Vergelijk CBb 27 februari 2013, AB 2013/314, m.nt. Ortlep.
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Ook op grond van andere argumenten zijn er vraagtekens te plaatsen bij het oordeel
van de Centrale Raad van Beroep dat een aanvraag geen rechtshandeling is. Hoewel de
omschrijving van het begrip ‘rechtshandeling’ – zoals alle begrippen in het recht – een
keuze is,229 is de algemene opvatting over wat voor een rechtshandeling nodig is
neergelegd in artikel 3:33 Burgerlijk Wetboek: ‘een rechtshandeling vereist een op
rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.’ Of een
rechtsgevolg daadwerkelijk wordt bewerkstelligd, is niet constitutief voor een
rechtshandeling.230 Zo is het onder meer in dat licht dat in algemene zin wordt
onderschreven dat het doen van een aanbod om een overeenkomst aan te gaan een
rechtshandeling is en in die zin ook aan een wilsgebrek kan lijden, ondanks dat een
overeenkomst – als meerzijdige rechtshandeling – in de regel pas tot stand komt door
aanvaarding van dat aanbod.231

3.2.3 Ongewenst dat een rechter al het recht moet kennen
De uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van
25 februari 2004232 en 27 oktober 2008233 geven tevens weinig meer zicht op de
eigenlijke argumentatie, in de zin dat de motivering van deze rechtspraak zich in
overwegende mate lijkt te bevinden op het niveau van de wenselijkheid van het
resultaat. In deze rechtspraak staat de vraag centraal of beleidsregels – dat wil
zeggen: bij besluit vastgesteld beleid – vallen onder het begrip ‘rechtsgrond’ van
artikel 8:69, tweede lid, Awb. Indien dat het geval is, heeft het als rechtsgevolg
dat de bestuursrechter verplicht is om ambtshalve het geding met beleidsregels
aan te vullen. Hier ligt het adagium ius curia novit aan ten grondslag, met als
betekenis in deze context: de rechter kent het recht en hij is in die zin verplicht
om ambtshalve het (relevante) recht toe te passen op het in het geding betrokken
feitelijke substraat.234 De Hoge Raad heeft in zijn rechtspraak geoordeeld dat
beleidsregels ‘recht’ in de zin van artikel 79 (oud: artikel 99) Wet op de Rechterlijke Organisatie zijn, maar de rechter niet gehouden is om beleidsregels ambtshalve toe te passen. Zo heeft de Hoge Raad in zijn uitspraak van 13 september
1994 (strafkamer) als volgt overwogen:
‘De regels die zijn vervat in [‘Richtlijn voor het doen van aangifte of het
opmaken van proces-verbaal ter zake van fraude met sociale uitkeringen]
moeten worden beschouwd als ‘recht’ in de zin van artikel 99 Wet RO
(vergelijk HR 19 juni 1990, NJ 1991/119). Gelet op de aard van die richtlijn,
waarvan kenmerkend is dat zij niet kan gelden als een algemeen verbindend
voorschrift omdat zij niet krachtens enige wetgevende bevoegdheid is gegeven, en met name ook gelet op de grondslag waarop zij het openbaar
ministerie bindt – te weten het vertrouwen dat een verdachte daaraan onder
229
230
231
232
233
234
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Vergelijk J.H.A. Lokin 2001, p. 17-42.
Vergelijk R. Ortlep 2011, p. 193 e.v. en p. 227 e.v.
Vergelijk Asser-Hartkamp-Sieburgh 6-III* 2014, nrs. 164 en 178; J.M. van Dunn!e 2004, p. 41 e.v.
ABRvS 25 februari 2004, AB 2004/286, m.nt. Sewandono. Zie R. Ortlep 2004, p. 259-267.
ABRvS 27 oktober 2008, AB 2009/193, m.nt. Ortlep.
Vergelijk M. Schreuder-Vlasblom 2013, p. 577 e.v.; M. Schreuder-Vlasblom 2010, p. 411-429.

omstandigheden kan ontlenen – is de rechter evenwel niet tot ambtshalve
toepassing ervan gehouden (vergelijk HR 28 maart 1990, NJ 1991/118).’235
In de zojuist genoemde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van
25 februari 2004 gaat het – blijkens het achterliggende dossier – om een aanvraag
van een belanghebbende tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd, met als doel het ondergaan van een medische behandeling. De
Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie heeft deze aanvraag afgewezen
en het bezwaar tegen dat besluit ongegrond verklaard. Het daartegen ingestelde
beroep is door de rechtbank ongegrond verklaard. In hoger beroep brengt de
belanghebbende (appellant) als grief naar voren dat het Bureau Medische Advisering, dat heeft geconcludeerd dat hij niet medisch behandeld hoeft te worden,
ten onrechte de aanvraag heeft beoordeeld volgens een modelvraagstelling van
een werkinstructie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ten onrechte,
omdat volgens de appellant ten tijde van de totstandkoming van het besluit op
bezwaar die werkinstructie was vervangen door beleid zoals neergelegd in hoofdstuk B8/5 van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Afdeling bestuursrechtspraak
vat dit betoog op als dat de rechtbank ten onrechte niet op grond van artikel 8:69,
tweede lid, Awb ambtshalve heeft onderzocht of de minister de aanvraag wel
heeft beoordeeld aan de hand van het beleid, neergelegd in hoofdstuk B8/5 van
de Vreemdelingencirculaire 2000. De Afdeling bestuursrechtspraak overweegt
– met verwijzing naar de hierboven genoemde uitspraak van de Hoge Raad van
28 maart 1990 (belastingkamer) – als volgt:
‘De rechter is niet gehouden tot ambtshalve toepassing van door een
bestuursorgaan vastgestelde beleidsregels, zoals – in dit geval van belang –
neergelegd in de Tussentijdse Berichten Vreemdelingencirculaire en de Vc
2000. Nu zodanige regels niet krachtens enige wettelijke bevoegdheid tot
regelgeving zijn vastgesteld, zijn zij niet aan te merken als recht in de zin
van bedoelde bepaling [artikel 8:69, tweede lid, Awb]. De Hoge Raad heeft
eerder (arrest van 28 maart 1990, AB 1990/306) een vergelijkbare conclusie
getrokken. Derhalve was de rechtbank niet gehouden ambtshalve, dat wil
zeggen zonder dat daarover een beroepsgrond was voorgedragen, te onderzoeken of de minister de juiste beleidsregel heeft toegepast.’
De strekking van deze uitspraak is herhaald in de hierboven genoemde uitspraak
van de Afdeling bestuursrechtspraak van 27 oktober 2008, waarin zij haar uitspraak van 25 februari 2004 als volgt heeft samengevat: ‘zoals de Afdeling eerder
heeft overwogen [. . .] zijn door een bestuursorgaan vastgestelde beleidsregels
geen ‘recht’ in de zin van artikel 8:69, tweede lid, Awb.’ In de literatuur is
meermaals besproken dat deze lijn van de Afdeling bestuursrechtspraak en die
van de Hoge Raad hoogstwaarschijnlijk als achterliggende reden hebben om te
voorkomen dat de rechter ook op de hoogte moet zijn van alle beleidsregels.236

235 HR 13 september 1994, NJ 1995/31, m.nt. ’t Hart.
236 Vergelijk H.E. Bröring 2012, p. 178; Groenewegen onder ABRvS 29 december 2011, AB 2012/196;
Stijnen onder HR 13 juli 2010, AB 2010/286; D. Brugman 2010, p. 65 en p. 130-131; F.T.
Groenewegen 2010, p. 88 e.v. Verder H.E. Bröring 2003, p. 119, voetnoot 26.
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Hiermee lijkt het gewenste resultaat van de uitkomst, te weten het voorkomen dat
de (bestuurs)rechter ook op de hoogte dient te zijn van alle beleidsregels, in
overwegende mate de rechterlijke beslissing te dicteren. De Afdeling bestuursrechtspraak presenteert haar beslissing, door te overwegen dat beleidsregels geen
‘recht’ in de zin van artikel 8:69, tweede lid, Awb zijn, als zijnde dat het
vanzelfsprekend is omdat zij logisch uit de wet voortvloeit, hetgeen niet het geval
is. De uitspraak van de Hoge Raad van 28 maart 1990 waarnaar de Afdeling
bestuursrechtspraak verwijst, is een cassatie-uitspraak inzake het belastingrecht.
Destijds bestond het zojuist genoemde artikel nog niet en het is thans blijkens de
schakelbepaling van artikel 29 Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna:
Awr) niet van overeenkomstige toepassing op de behandeling van het beroep in
cassatie. Het voor die behandeling van belang zijnde artikel 29e, tweede lid, Awr
sluit in dat de Hoge Raad bevoegd is ambtshalve de rechtsgronden aan te vullen.
Dat artikel gaat dus ter zake uit van een bevoegdheid en niet zoals artikel 8:69,
tweede lid, Awb van een verplichting om rechtsgronden aan te vullen.237 Verder
zijn de andere twee hoogste bestuursrechters, voor zover te overzien, niet van
oordeel dat beleidsregels geen ‘recht’ in de zin van artikel 8:69, tweede lid, Awb
zijn. Sterker nog, uit de rechtspraak van in elk geval de Centrale Raad van Beroep
blijkt het tegendeel.238
Ook op grond van andere argumenten zijn er vraagtekens te plaatsen bij het oordeel
van de Afdeling bestuursrechtspraak dat beleidsregels geen ‘recht’ in de zin van artikel
8:69, tweede lid, Awb zijn. Uit het, naar wordt aangenomen, ook door de Afdeling
bestuursrechtspraak onderschreven standpunt van de Hoge Raad dat beleidsregels
‘recht’ in de zin van artikel 79 Wet op de Rechterlijke Organisatie zijn, volgt dat
beleidsregels en recht – in de woorden van H.E. Bröring – deels overlappende
grootheden zijn: ‘Ze vormen een gradi€ent.’239 Dit lijkt door de Afdeling bestuursrechtspraak te worden miskend wanneer zij uitsluitend volstaat met het oordeel dat
beleidsregels geen ‘recht’ in de zin van artikel 8:69, tweede lid, Awb zijn.

3.2.4 Ongewenst dat het vertrouwensbeginsel contra legem werkt
In paragraaf 1.3 is – kort gezegd – opgemerkt dat de discussie over de rechtsvormende taak van de bestuursrechter een kortere geschiedenis kent dan die van de
burgerlijke rechter en dat dit onder andere als reden heeft dat in het bestuursrecht
gelet op het legaliteitsbeginsel een sterkere gebondenheid aan de democratisch
gelegitimeerde wet bestaat. Het is ook dat gegeven dat verklaart waarom de

237 Uit de rechtspraak van de Hoge Raad (inzake belastingzaken) volgt dat hij regelmatig ambtshalve
beleidsregels toepast op het in het geding betrokken feitelijke substraat. Vergelijk HR 10 februari
2006, BNB 2006/206, m.nt. Spek; HR 10 augustus 2001, BNB 2001/361; HR 24 juli 2001, BNB
2001/347; HR 14 april 1999, BNB 1999/309, m.nt. Zwemmer. Zie M.W.C. Feteris 2014, p. 90.
238 Vergelijk CRvB 28 februari 2007, RSV 2007/158. Verder CRvB 17 maart 1998, zaaknr. 96/9264
(ongepubliceerd; aangehaald in Rb. Assen 3 juli 1998, AB 1998/319, m.nt. Bröring). Zie R. Stijnen
2011, p. 361-362 en diens annotatie onder CRvB 14 oktober 2005, RSV 2006/31.
239 H.E. Bröring 2003, p. 119. Vergelijk H.E. Bröring 2012, p. 178; A. Tollenaar 2008, p. 21 en p. 228;
R.W.J. Crommelin 2007, p. 377-378; Tollenaar onder ABRvS 9 augustus 2006, AB 2006/366.
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bestuursrechter slechts in incidentele gevallen heeft aanvaard dat wettelijke voorschriften terzijde kunnen worden gesteld op grond van algemene rechtsbeginselen. Desalniettemin hebben drie hoogste bestuursrechters, te weten: de Centrale
Raad van Beroep; het College van Beroep voor het bedrijfsleven, en de Hoge Raad
(inzake belastingzaken), contra legem-werking van het vertrouwensbeginsel240
rechtens toelaatbaar geacht.241 Daarentegen komt in de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot uitdrukking dat zij contra legemwerking van het vertrouwensbeginsel rechtens ontoelaatbaar acht.242 Dit komt
onder meer tot uitdrukking in haar rechtspraak, waarin zij heeft geoordeeld dat
schending van het vertrouwensbeginsel niet kan leiden tot het geven van een
besluit in strijd met een wettelijk voorschrift.243
Zoals reeds meermaals is gezegd, richt dit preadvies zich op het gebrek aan
rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters. In de literatuur is veelvuldig
besproken dat een reden voor de verschillen in de rechtspraak tussen de hoogste
bestuursrechters gelegen is in het feit dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, anders dan de Centrale Raad van Beroep, de Hoge Raad (inzake
belastingzaken) en – in de regel – het College van Beroep voor het bedrijfsleven,
veelal uitspraak doet in een geschil waarin een belang van een derde-belanghebbende een rol speelt.244 Dit is ook de reden, zo is de gedachte, dat de Afdeling
bestuursrechtspraak in haar rechtspraak contra legem-werking van het vertrouwensbeginsel uitsluit. Immers, een belang van een derde-belanghebbende kan in het
gedrang komen als het honoreren van de gewekte gerechtvaardigde verwachtingen een met een wettelijk voorschrift strijdige rechtsaanspraak doet ontstaan. Zo
hanteert de Afdeling bestuursrechtspraak verder als rechtspraak dat aan het vertrouwensbeginsel, in het geval van een geschil over het handhaven van een overtreden
rechtsnorm, waarin belangen van derden een rol spelen, slechts een beperkte

240 De Europese dimensie van het vertrouwensbeginsel wordt hier buiten beschouwing gelaten.
Vergelijk J.E. van den Brink en W. den Ouden 2014, p. 81 e.v. Zie ABRvS 13 november 2013,
AB 2014/280, m.nt. Ortlep.
241 Vergelijk voor een overzicht van deze rechtspraak M. Schreuder-Vlasblom 2013, p. 627 e.v.; Van
Kreveld onder HR 12 april 1978, AB-Klassiek 2009, nr. 5.
242 Uit de pen van W. Konijnenbelt (1990, p. 277) kan reeds het volgende worden overgeschreven:
‘Zo willen geruchten dat de Afdelingen rechtspraak en geschillen van de Raad van State besloten
hebben in beginsel geen contra legem uitspraken te doen.’ Vergelijk ARRvS 31 augustus 1979, AB
1980/38, m.nt. Crince le Roy; ARRvS 27 januari 1978, AB 1978/412; ARRvS 31 oktober 1977, AB
1978/92. Verder ARRvS 14 februari 1989, Gst. 6885/6, m.nt. Brederveld; AGRvS 20 juni 1988, Gst.
6884/6, m.nt. Brederveld. Zie P.J.J. van Buuren 1979, p. 143-153.
243 Vergelijk ABRvS 24 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3514; ABRvS 20 maart 2013, ECLI:NL:
RVS:2013:BZ4962; ABRvS 22 februari 2012, AB 2012/130, m.nt. Ortlep; ABRvS 12 juli 2006, ECLI:
NL:RVS:2006:AY3740; ABRvS 26 oktober 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU4988; ABRvS 25 mei 2005,
ECLI:NL:RVS:2005:AT6181; ABRvS 6 februari 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AD9423.
244 Vergelijk O. van Loon 2014, p. 263; R.J.N. Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 43 e.v.;
R.J.G.M. Widdershoven 2011A, p. 282; B.J. van Ettekoven 2010, p. 284 e.v.; J.E.M. Polak 2010A,
p. 105 e.v.; J.E.M. Polak 2009, p. 379 e.v.; A.M.M.M. Bots 2007, p. 264 e.v.; R.J.G.M. Widdershoven 2006A, p. 292-293; L.J.A. Damen 2006, p. 270; A.T. Marseille 2005, p. 576; E.L. Benetreu
en A.B.J. van der Ham 2004, p. 87-97; L.J.M. Timmermans 2003, p. 130-131. Verder J. van Erp c.s.
2001, p. 24 e.v., p. 53 en p. 61; A.B.J. van der Ham 1997, p. 1032-1039; R.W.L. Loeb 1997, p. 7 e.v.
Zie Kamerstukken II 2003/04, 25425, nr. 7, p. 5.

113

betekenis toekomt wanneer de overtreder op dat beginsel een beroep doet.245 Gelet
op het voorgaande mag met recht verwacht worden dat ook in de rechtspraak van
de Afdeling bestuursrechtspraak met betrekking tot een geschil waarin een belang
van een derde-belanghebbende geen rol speelt, zij – gelijk als de andere hoogste
bestuursrechters – contra legem-werking van het vertrouwensbeginsel niet uitsluit. Het
tegendeel blijkt evenwel uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van
18 januari 2006. In deze uitspraak speelde, voor zover te overzien, een belang van
een derde-belanghebbende geen rol, en toch overwoog de Afdeling bestuursrechtspraak dat ‘het beroep op het vertrouwensbeginsel [. . .] in geen geval [kan]
leiden tot verlening van subsidie in strijd’ met een wettelijk voorschrift.246
Een ander verschil in de rechtspraak tussen de hoogste bestuursrechters ten aanzien
waarvan in de literatuur meermaals is besproken dat een reden daarvoor gelegen is het
feit dat de Afdeling bestuursrechtspraak, anders dan de Centrale Raad van Beroep, de
Hoge Raad (inzake belastingzaken) en – in de regel – het College van Beroep voor het
bedrijfsleven, veelal uitspraak doet in een geschil waarin een belang van een derdebelanghebbende een rol speelt, betreft het vraagstuk van de grondenfuik in hoger
beroep. Anders dan de andere hoogste bestuursrechters, is alleen de Afdeling bestuursrechtspraak van oordeel dat in hoger beroep een grondenfuik gehanteerd dient te
worden.247 De eis dat een belanghebbende zo effectief mogelijk gebruik moet maken
van zijn processuele bevoegdheden, komt, zo is de gedachte, meer op de voorgrond als
er een derde-belanghebbende is die belang heeft bij een snelle afdoening van een zaak.
In de literatuur is op basis van de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak
evenwel geconstateerd dat zij ook een grondenfuik in hoger beroep hanteert als er
geen sprake is van een geschil waarin een belang van een derde-belanghebbende een
rol speelt.248 Gelet daarop wordt in de literatuur met juistheid opgemerkt dat het meer
voor de hand ligt dat (onder meer) het hier besproken verschil in rechtspraak is
ingegeven door de verschillende visies die de hoogste bestuursrechters ten aanzien
van het bestuurs(proces)recht hebben en in het bijzonder de taak die de bestuursrechter daarin heeft.249
245 Vergelijk ABRvS 19 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4142; ABRvS 24 december 2013, ECLI:NL:
RVS:2013:2635; ABRvS 21 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV9461; ABRvS 23 maart 2011, ECLI:
NL:RVS:2011:BP8751; ABRvS 24 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL8722. Verder ABRvS 20 februari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC4636; ABRvS 9 februari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS5468; ABRvS
28 juli 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ5777; ABRvS 25 juni 2003, JB 2003/226; ABRvS 31 juli 2002,
AB 2003/188, m.nt. Neerhof; ABRvS 22 maart 2001, AB 2001/195, m.nt. De Gier.
246 ABRvS 18 januari 2006, AB 2006/187, m.nt. Verheij onder ABRvS 1 maart 2006, AB 2006/188.
247 Vergelijk voor een overzicht van deze rechtspraak de annotaties onder CRvB 3 april 2014, AB
2014/396, m.nt. De Waard; CRvB 4 juni 2013, AB 2013/330, m.nt. Ortlep. Aangenomen wordt dat
er geen grondenfuik (meer) in eerste aanleg bestaat. Vergelijk evenwel ABRvS 5 september 2012,
AB 2012/362, m.nt. Widdershoven.
248 Vergelijk de literatuur genoemd in de volgende voetnoot.
249 Vergelijk R.J.N. Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 51; O. van Loon 2014, p. 220; B.J. van
Ettekoven 2011B, p. 267 e.v.; B.J. van Ettekoven 2010, p. 284; A.J.C. de Moor-van Vugt 2010,
p. 302 e.v.; A.T. Marseille 2010, p. 93; B.J. van Ettekoven 2008, p. 14 e.v.; A.J.C. de Moor-van Vugt
2007, p. 14; A.M.M.M. Bots 2007, p. 264-265; A.T. Marseille 2005, p. 576 e.v.; A.H.J. Lennaerts
2004, p. 1125; J.E.M. Polak en W. den Ouden 2004, p. 43-44; L.J.M. Timmermans 2003, p. 131.
Verder A.F.M. Brenninkmeijer 2003A, p. 18 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 2002, p. 978 e.v.; A.F.M.
Brenninkmeijer 2000, p. 702-703; R.H. de Bock 1999, p. 1148 e.v. Voorts A.R. Neerhof en B.J.
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Ter afronding zij opgemerkt dat W. Konijnenbelt heeft gezegd dat hij – in
overeenstemming met de hierboven genoemde literatuur – zich niet aan de
indruk kan onttrekken dat ‘diverse verschillen in jurisprudentie tussen bijvoorbeeld de CRvB en de ABRvS zijn terug te voeren op het verschil tussen twee- en
meerpartijengeschillen’, maar dat dit niet uit de motivering van de rechterlijke
beslissingen zelf blijkt.250 Sterker nog, zo wordt hier toegevoegd, daar waar in
een zaak van de Afdeling bestuursrechtspraak een belang van een derde-belanghebbende, voor zover te overzien, geen rol speelt, wordt dezelfde – van de andere
hoogste bestuursrechters afwijkende – lijn gehanteerd. Het laatste hangt hoogstwaarschijnlijk samen met dat (hier) de Afdeling bestuursrechtspraak er meer
belang aan hecht om ‘eenheid in jurisprudentie in eigen ‘huis’ na te streven’251
dan om deugdelijk en expliciet te motiveren waarom zij ten opzichte van de
andere hoogste bestuursrechters een afwijkende lijn hanteert.

3.3

Uitleiding

In het onderhavige hoofdstuk is de rechtspraak van de hoogste bestuursrechters
besproken, waarin sprake is (of inmiddels was) van gebrek aan rechtseenheid,
om te illustreren dat het rechtseenheidsprobleem tussen hen in overwegende
mate een argumentatieprobleem is. De natuurlijke houding van de rechter, zijnde
trouw aan de democratisch gelegitimeerde wet, is om de indruk te wekken dat
zijn beslissing vanzelfsprekend is omdat zij logisch uit de wet voortvloeit en hij
daarbij niet expliciteert wat zijn achterliggende beweegredenen zijn. Dit met
J.B.M. Vranken genoemde ‘verhullend argumenteren’ gaat veelal gepaard met
een politieke keuze door de rechter.252 Bij het gebruik van de woorden ‘politieke
keuze door de rechter’ gaat er waarschijnlijk bij de lezer een alarmbel klinken,
daar een dergelijke keuze, zo is dan de gedachte, is voorbehouden aan de
democratisch gelegitimeerde wetgever en daarmee een beperking is van de
rechtsvormende taak van de rechter.253 Het is tevens deze gedachte die maakt
dat ook de hoogste bestuursrechters regelmatig overwegen dat de beantwoording
van een bepaalde rechtsvraag buiten de rechtsvormende taak van de rechter
ligt.254 Benadrukt zij dat dit een gelegenheidsargument is, in de zin dat ook de

250
251
252
253
254

Schueler 1996, p. 157-178; A.R. Neerhof 1994, p. 144-145 en p. 154-157. Zie Jaarverslag Raad van
State 2005, p. 96 e.v.
Vergelijk de bron genoemd in de volgende voetnoot.
W. Konijnenbelt 2000, p. 716. Zie O. van Loon 2014, p. 263; M. Schreuder-Vlasblom 2013,
p. 1090.
Vergelijk Asser-Vranken, Vervolg 2005, nrs. 24 e.v. en 147 e.v. Zie J.B.M. Vranken 2005, p. 85100.
Vergelijk de in voetnoot 14 genoemde bronnen.
Vergelijk CRvB 30 januari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:227; ABRvS 21 mei 2014, AB 2014/288,
m.nt. Rodrigues; CRvB 25 april 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1615; CBb 5 september 2013, ECLI:NL:
CBB:2013:101; CBb 11 juni 2013, AB 2013/245, m.nt. Sewandono; HR 29 oktober 2010, BNB 2011/
51, m.nt. Pechler; CRvB 21 oktober 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BK0982; ABRvS 21 november
2006, AB 2007/80, m.nt. Stolk; CRvB 10 november 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AZ2111; CBb 30
juni 2005, AB 2005/391, m.nt. Van der Vlies; ABRvS 29 oktober 2003, AB 2003/463, m.nt. Stolk;
ABRvS 18 september 2002, AB 2003/21, m.nt. De Waard; CBb 27 december 2001, ECLI:NL:
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hoogste bestuursrechters in hun rechtspraak in beginsel alleen wijzen op hun
rechtsvormende taak wanneer de beantwoording van een bepaalde rechtsvraag
buiten die taak ligt en niet wanneer zij daadwerkelijk aan rechtsvorming doen.255

CBB:2001:AD8604; CRvB 30 mei 2000, RSV 2000/165. Zie CRvB 9 juni 1998, RSV 1998/240; CRvB
10 februari 1992, RSV 1993/252; CRvB 17 juli 1991, AB 1991/622; CRvB 7 december 1988, RSV
1989/67, m.nt. Keunen.
255 Vergelijk A.O. Lubbers 2011B, p. 126 e.v.; A. Hammerstein 2011A, p. 335 e.v.; Asser-Vranken
1995, nr. 241.
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4 Optimaliseren rechtseenheid

4.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de rechtspraak van de hoogste bestuursrechters, waarin
sprake is (of inmiddels was) van gebrek aan rechtseenheid, besproken om te
illustreren dat het rechtseenheidsprobleem tussen hen in overwegende mate een
argumentatieprobleem is. Door rechtsvorming als rechter in verband te brengen
met een ‘politieke keuze’ schiet hij veelal in een defensieve houding, hij probeert
dan de indruk te wekken dat zijn beslissing vanzelfsprekend is omdat zij logisch
uit de wet voortvloeit en hij expliciteert daarbij niet wat zijn achterliggende
beweegredenen zijn. Dit doet niet alleen af aan de werfkracht van een rechterlijke
beslissing, en zij geeft daarmee onvoldoende houvast om rechtseenheid tussen de
hoogste bestuursrechters te bereiken en/of te bestendigen, er wordt tevens geen
recht aan gedaan dat het ontwikkelen van het recht tot een zoveel mogelijk
maatschappelijk bevredigende oplossing niet is voorbehouden aan de democratisch gelegitimeerde wetgever maar ook de taak is van de rechter.
In de literatuur is aandacht gevraagd of het wel gerechtvaardigd is om te denken dat
alleen het democratisch gelegitimeerd zijn een constitutieve voorwaarde voor
rechtsvorming is. Zo heeft S.K. Martens in dat kader over de bewering dat de rechter
niet democratisch gelegitimeerd is opgemerkt dat deze zinloos is. ‘Zeker’, aldus in zijn
woorden, ‘de legitimatie van de rechter ligt niet daarin dat hij is verkozen. Maar de
!o
!k en
grondslag van ons staatsbestel is niet enkel de representatieve democratie, doch o
vooral the rule of law: Nederland is een rechtsstaat. De rechtsstaat is onbestaanbaar
zonder rechtsprekende macht die is geroepen tot ‘overeenkomstig de wet’ rechtspreken en daarmee [. . .] tevens tot rechtsvorming. De legitimatie van de rechtsprekende
macht is dus anders van aard, maar daarom niet minder dan die van de beide andere
machten van de trias politica.’256 Vanuit een (deels) andere invalshoek is in de
literatuur het ‘gebrek’ aan democratische legitimatie van de rechter genuanceerd door
erop te wijzen dat een dergelijke legitimatie niet alleen gelijkgesteld moet worden aan
representatieve democratie; door onder meer de groeiende verwevenheid van de
nationale rechtsorde met de Europese rechtsorde, vergelijk paragraaf 1.3, en het in
relatieve zin gebrek aan democratisch gelegitimeerde Europese wetgeving en
besluitvorming, is de taak van rechterlijke rechtsvorming autonomer geworden.257

256 S.K. Martens 2000, p. 751.
257 Vergelijk J.C.A. de Poorter 2014A, p. 6 e.v.; J.C.A. de Poorter 2014B, p. 103 e.v.; J.C.A. de Poorter
2011, p. 136 e.v. en p. 143 e.v.; J.C.A. de Poorter 2010B, p. 24 e.v.; J.C.A. de Poorter 2010A, p. 9
e.v. Verder H.C.F.J.A. de Waele 2009, p. 27 e.v. en p. 60 e.v.; M. Scheltema 2007A, p. 323-333.
Zie R.M. van Male 2003, p. 264-265.
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Ook in deze zin heeft S.K. Martens gelijk dat de bewering in dit kader dat de rechter
niet democratisch gelegitimeerd is zinloos is. Anders dan bij politieke organen – lees:
wetgever en bestuur – is het optreden van de rechter niet gelegitimeerd door electoraat
of politieke verantwoordelijkheid, maar dient de legitimatie van dat optreden – waaronder zijn taak van rechtsvorming – gevonden te worden in de motivering van zijn
uitspraken.258

Het onderhavige hoofdstuk staat in het teken van een (nadere) uiteenzetting van
het pleidooi tot herijking van de werfkracht van de rechtspraak van de hoogste
bestuursrechters teneinde de rechtseenheid tussen hen te optimaliseren. Vervolgens wordt de vraag beantwoord op welke wijze aan deze herijking vorm dient te
worden gegeven?
De herijking van de werfkracht van de rechtspraak van de hoogste bestuursrechters
wordt geplaatst in het centrale betoog van dit preadvies dat het rechtseenheidsprobleem in overwegende mate een argumentatieprobleem is. Dit betekent dat de
volgende andere middelen om tot een dergelijke herijking te komen onbesproken
worden gelaten. In paragraaf 1.2.1 is benoemd dat de rechter een rechtsvormende
taak heeft en die ook uitoefent. Hieruit volgt dat (meer) nagedacht dient te worden
over hoe de maatschappij (met inbegrip van bijvoorbeeld empirische gegevens) bij dat
proces van rechtsvorming kan worden betrokken. In het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, uit 2002, getiteld: ‘De toekomst van de nationale rechtsstaat’, is dan ook geopperd dat er meer mogelijkheden moeten zijn om
vanuit de maatschappij een rol te spelen bij de rechtsvorming door de rechter.259 Vanaf
voornamelijk de publicatie van dat rapport is in de literatuur260 en in andere rapporten261 veelvuldig over een dergelijke inbreng gediscussieerd. Dit heeft geleid tot de
door de regering ingestelde ‘Commissie normstellende rol Hoge Raad’ (vergelijk reeds
paragraaf 2.3). Deze commissie bood in 2008 aan de regering haar rapport aan,
getiteld: ‘Versterking van de cassatierechtspraak’.262 In dat rapport is het idee van de
mogelijkheid van prejudici€ele vragen door de feitenrechter en de inbreng van deskundigen naar voren gebracht.263 Ter uitvoering van dat rapport is door de Wet versterking
cassatierechtspraak op 1 juli 2012264 artikel 81a Wet op de Rechterlijke Organisatie
geïntroduceerd. In dat artikel is bepaald dat de Hoge Raad kennis neemt van door de
rechtbanken en de gerechtshoven gestelde prejudici€ele vragen. De artikelen 392 tot en
met 394 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevatten een nadere regeling van
deze procedure, waaronder de mogelijkheid om ook anderen dan partijen – zogeheten

258 Vergelijk E.M.H. Hirsch Ballin 1988, p. 233 e.v.
259 WRR-rapport 2002, p. 271-272. Voor de reactie van de regering zij gewezen op Kamerstukken II
2003/04, 29279, nr. 1.
260 Vergelijk de bronnen genoemd in voetnoot 265 (met de in die bronnen genoemde nadere
vindplaatsen).
261 Vergelijk W.D.H. Asser c.s. 2006, p. 151 e.v. en p. 162 e.v.; W.D.H. Asser c.s. 2003, p. 37 e.v. en
p. 212 e.v.
262 Versterking van de cassatierechtspraak 2008.
263 Vergelijk Versterking van de cassatierechtspraak 2008, i.h.b. p. 50 e.v.
264 Wet van 15 maart 2012, Stb. 2012, 116.
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amicus curiae – de gelegenheid te bieden om schriftelijke opmerkingen te maken,
teneinde een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de juridische en maatschappelijke context van een bepaald geschil.265 Met het voorgaande mede als inspiratiebron,
wordt in de literatuur met betrekking tot de hoogste bestuursrechters, en dan in het
bijzonder: de Hoge Raad (inzake belastingzaken) en de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, thans ook gediscussieerd over hoe de maatschappij (met
inbegrip van bijvoorbeeld empirische gegevens) bij het proces van rechterlijke
rechtsvorming betrokken kan worden.266

4.2

Werfkracht van rechterlijke beslissing

Een opvatting over rechterlijke oordeelsvorming is dat het syllogisme gevolgd
dient te worden: de maior is de rechtsregel, de minor wordt gevormd door de
rechtsfeiten en de conclusio is dan het rechtsgevolg dat de rechtsregel verbindt aan
het bestaan van die rechtsfeiten.267 Op papier is dit redeneerschema foutloos, de
werkelijkheid is weerbarstiger. In het recht bestaan weinig constanten en ook de
rechter heeft te maken met variabelen, zoals de wenselijkheid van de uitkomst.
Het beeld van rechterlijke oordeelsvorming als een syllogistische redenering is te
simpel, in de zin dat daarmee ten onrechte wordt gesuggereerd dat die oordeelsvorming altijd logisch-dwingend voortvloeit uit de vaststelling van de rechtsfeiten
en de toepassing van de juiste rechtsregel. Er is geen sprake van een dwingende
logica, het gaat altijd om een keuze.268 Bekend is wellicht dat dienaangaande
P. Scholten heeft gesproken over de ‘sprong’ (de zogeheten ‘sprong van Scholten’):

265 Vergelijk Asser-Vranken, Synthese 2014, nrs. 63 en 133; M.A. Loth 2014; J. Spier 2013, p. 41-48;
P.P.T. Bovend’Eert 2013, p. 82 e.v.; J.B.M. Vranken 2011C, p. 33-50; I. Giesen 2011, p. 51-70; N.
Frenk 2011, p. 115-128; F.G.H. Kristen 2011, p. 129-154; A.E.M. Röttgering 2011, p. 155-161; B.M.J.
van Klink 2010, p. 63 e.v.; M.A. Loth 2009A, p. 223 e.v.; J.B.M. Vranken 2009A, p. 1082-1093; I.
Giesen en H.N. Schelhaas 2008, p. 131-154; F.M. Köhne 2008, p. 155-166. Zie Asser Procesrecht/
Veegens-Korthals Altes-Groen 7 (2005), nr. 189; Asser-Vranken, Vervolg 2005, nrs. 76-77; I.
Giesen en J.B.M. Vranken 2003, p. 171-176; J.B.M. Vranken 2000, p. 1-5.
266 Vergelijk J.C.A. de Poorter 2015, p. 40-49; M.J.C. Pieterse 2014, p. 236 e.v.; J.C.A. de Poorter
2014B, p. 120 e.v.; R.J. Koopman 2014, p. 291-295; T. Barkhuysen 2014, p. 633; J.C.A. de Poorter
2013A, p. 7 e.v.; J.C.A. de Poorter 2013B, p. 75 e.v.; J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vording
2013B, p. 449 e.v.; J.C.A. de Poorter 2011, p. 142 e.v.; J.L.M. Gribnau 2011, p. 241-261; J.C.A. de
Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 38 e.v.; A.O. Lubbers 2011A, p. 62-67; M. Scheltema 2011,
p. 320-321; P.M.F. van Loon 2011, p. 116 e.v.; J.C.A. de Poorter 2010B, p. 58 e.v. Verder R.H.
Happ!e 2010, p. 1456-1467; C.B. Bavinck 2009, p. 1-4; S. Douma 2007, p. 1-3; M. Scheltema
2007A, p. 323-333; M. Scheltema 2005B, p. 10 e.v.; M. Scheltema 2001, p. 42 e.v.
267 Vergelijk Asser Procesrecht/Asser 3 2013, nr. 31; Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen
7 2005, nr. 90. Zie C. Bruijsten 2014, p. 38 e.v.; E. Bauw 2013, p. 219 e.v.; J.C.A. de Poorter 2013A,
p. 5 e.v.; J.C.A. de Poorter 2013B, p. 73 e.v.; J.C.A. de Poorter 2011, p. 121 e.v.; J.C.A. de Poorter en
K.J. de Graaf 2011, p. 61 e.v.; W. van Gerven en S. Lierman 2010, p. 261 e.v.; R.E.C.M. Niessen
2009, p. 11 e.v.; D.A. Verburg 2008, p. 233 e.v. Verder M. IJzermans 2001, p. 89-104; G.J. Wiarda
1999, p. 30 e.v.; W.J. Witteveen 1996, p. 34 e.v. Voorts J.H. Nieuwenhuis 1976, p. 495 e.v.; W. van
Gerven 1974, p. 23 e.v.; D.H.M. Meuwissen 1971, p. 13 e.v.; J.M. Polak 1953, p. 13 e.v.
268 Vergelijk Asser-Vranken 1995, nr. 217 e.v. Verder W.D.H. Asser 2013, p. 23 e.v.; R.H. Bock 2011,
p. 5; D.J.G. Visser 2011, p. 320-325; W.D.H. Asser 2008, p. 21 e.v.; M. IJzermans 2001, p. 89-104.
Zie Ph.A.N. Houwing 1947, p. 6.
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de intuïtie respectievelijk het rechtsgeweten van de rechter beslist over de
gewenste uitkomst. In zijn woorden:
‘De rechter doet anders dan waarnemen te wiens gunste de schaal overslaat,
hij beslist. Die beslissing is een handeling, zij wortelt tenslotte in het geweten,
van hem, die haar verricht. Het is een daad, die van de rechter wordt verwacht.
[. . .] Ik geloof, dat in ieder wetenschappelijk oordeel meer ligt dan waarnemen en logisch betoog, doch wat daarvan zij, het rechtsoordeel is meer dan
dat – het is nooit herleidbaar tot deze twee. Het is niet een wetenschappelijk
oordeel, het is een wilsverklaring: zo moet het. Het is tenslotte een sprong,
gelijk iedere daad, ieder zedelijk oordeel dat is. [. . .] Het rechtsoordeel
worstelt in het zedelijk deel van ons geestesleven; ieder goed rechter streeft
er altijd weer naar dat op te leggen, wat hij in eigen geweten verantwoorden
kan. In zover is ieder rechtsoordeel irrationeel.’269
Vanuit een ander perspectief heeft ook J. Eggens betoogd dat de rechter als bon juge
zich – maar niet louter of zelfs maar grotendeels – moet laten leiden door zijn intuïtie.
Dit betoog is evenwel meer ingegeven als een waarschuwing voor de rechter dat hij
‘zijn ‘samengrijpend’ denken niet moet achterstellen bij zijn ‘ontledend’ denken, en
zijne intuïtie daarbij niet geheel – of zelfs maar grootendeels – mag uitschakelen,
zonder gevaar te loopen in zijne ‘logische’ redeneeringen den beslissenden schakel
over te slaan’.270

Een bekend, zij het niet zo vaak als zodanig benoemd, voorbeeld met betrekking
tot de bestuursrechtspraak van die ‘sprong’ is de uitspraak van de eerste voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, J. van der Hoeven, op
25 augustus 1976, over de waarschuwing dat politiedwang (bestuursdwang) zal
worden toegepast. Voor die tijd werd aangenomen dat een dergelijke waarschuwing geen rechtshandeling maar een feitelijke handeling betrof. De voorzitter van
de Afdeling rechtspraak overwoog echter in die uitspraak:
‘Wij delen dit oordeel niet. Het besluit van verweerders strekt tot uitvoering
van artikel 55, eerste lid, Woningwet en artikel 345 gemeentelijke
Bouwverordening. Ingevolge de artikelen 152, eerste lid, en 210 Gemeentewet
hebben verweerders de bevoegdheid – geenszins de verplichting – tot het in
de vorige toestand doen herstellen van hetgeen in strijd met de betreffende
bepalingen is of wordt ondernomen. Voor het gebruik maken van deze
bevoegdheid is op grond van artikel 152, tweede lid, Gemeentewet,
spoedeisende gevallen uitgezonderd, een voorafgaande schriftelijke
waarschuwing vereist. Deze waarschuwing is een voorwaarde voor het
269 Asser-Scholten 1974, p. 130, vergelijk p. 133-134. Zie M.H. Bregstein 1952; J.M. Polak 1953, p. 16
e.v. en p. 58 e.v.; H. Drion 1973B, p. 49 e.v.; J.J.H. Bruggink 1983, hoofdstuk 3; H. Kaptein 1996,
p. 75-90; N.F. van Manen 1996, p. 57-74; N. Rozemond 1998, p. 28 e.v. Verder Asser-Vranken,
Synthese 2014, nr. 77; C. Bruijsten 2014, p. 39; R.H. Bock 2011, p. 5, p. 24, p. 27, p. 197 en p.
233; J.B.M. Vranken 2011B, p. 51; J.H. Nieuwenhuis 2010, p. 131 e.v.; N.F. van Manen 2010,
p. 265 e.v.; W.J. Witteveen 2010, p. 299 e.v.; J.M. van Dunn!e 2006, p. 53-54; V.V.R. van Bogaert
2005, p. 401 e.v.
270 J. Eggens 1941, p. 13. Vergelijk J.M. van Dunn!e 2006, p. 8.
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rechtsgeldig uitoefenen van de bevoegdheid tot politiedwang en derhalve op
een rechtsgevolg gericht. Het besluit van verweerders, dat een waarschuwing
als bedoeld inhoudt, moet dan ook naar Ons oordeel als een beschikking in
de zin van artikel 2, eerste lid, Wet AROB worden aangemerkt.’271
Het is in de pen van A.M. Donner ‘in zijn beknoptheid een juweel van een
motivering. Dat daarbij de term ‘rechtsgevolg’ ruimer werd genomen dan menigeen had verwacht, werd niet gemotiveerd – terecht, want daar zat nu, om met Van
der Hoevens leermeester, P. Scholten te spreken, de ‘sprong’ die zich niet meer
laat motiveren maar waar het rechtsgeweten door het geredeneer heen breekt.’272
Doch ook P. Scholten wees op het belang van de motivering van een rechterlijke
beslissing en in die zin moet deze toeschrijving van A.M. Donner met de eigen
woorden van eerstgenoemde als volgt worden bijgesteld:
‘Doch tegelijk is het [rechtsoordeel] een oordeel, dat uitgesproken wordt in
een functie, die de gemeenschap opdroeg. Dat sluit twee€erlei in: het moet steunen
op gezag – het moet logisch verantwoord kunnen worden. Die verantwoording kan
alleen door een redenering geschieden, waardoor de uitspraak in verband wordt
gebracht met de factoren, die gezag hebben in een bepaalde gemeenschap. In
zoverre is ieder rechtsoordeel rationeel. In de verplichting tot motivering vindt
deze zijde de rechtspraak haar volledige uitdrukking.’273
Evenwel waar P. Scholten de waarborgen, ter voorkoming dat de subjectiviteit
ontaardt in willekeur of anderszins oncontroleerbaar is, voornamelijk zocht in de
rechter zelf (het geweten), zijn tegenwoordig – in de woorden van J.B.M. Vranken
– deze ‘waarborgen meer extern gericht en ook iets inhoudelijker. Ze worden
geacht te liggen in de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de rechterlijke
beslissing !en in de verantwoording die de rechter hiervan moet afleggen in de
motivering van zijn beslissing. [. . .] Maatschappelijke aanvaardbaarheid is niet
wat ‘men’ de beste oplossing vindt, en zeker niet wat de helft plus een denkt. Een
beslissing moet werfkracht hebben.’274 Dat een beslissing van een rechter werfkracht dient te hebben, dat wil (dus) zeggen: de kracht om naar maatschappelijke
opvattingen consensus met zijn beslissing te verwerven, sluit aan bij de in
paragraaf 1.5 neergeschreven opvatting dat dogmatiek niet staat voor een onwrikbaar systeemdenken. Ook voor een rechterlijke beslissing is van toepassing dat
wanneer maatschappelijke problemen daarom vragen, zij erop gericht dient te
zijn om die problemen te geleiden tot een zoveel mogelijk maatschappelijk
bevredigende oplossing.275

271 Vz. ARRvS 25 augustus 1976, AB 1976/214, m.nt. Van der Burg. Vergelijk F.C.M.A. Michiels 1987,
p. 130 e.v. Zie Van Buuren/Jurgens/Michiels 2014, p. 29 e.v.; J.E.M. Polak 2010B, p. 378.
272 A.M. Donner 1984, p. 363. Vergelijk M. Scheltema 2011, p. 318; M. Scheltema 2001, p. 41. Zie
J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A, deel III, waarin ook met betrekking tot de
meer recente bestuursrechtspraak (van de ABRvS) voorbeelden van de zogeheten sprong van
Scholten (en apodictische motiveringen) te vinden zijn.
273 Asser-Scholten 1974, p. 130, vergelijk p. 131 e.v. Zie Asser-Vranken, Synthese 2014, nr. 77.
274 J.B.M. Vranken 2011B, p. 51. Vergelijk Asser-Vranken, Synthese 2014, nrs. 77-78. Zie R.E.C.M.
Niessen 2009, p. 24 e.v. en p. 57. Verder Asser-Vranken 1995, nr. 217 e.v.
275 Vergelijk de bronnen genoemd in voetnoot 279.
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In het verlengde van hetgeen in paragraaf 1.2.1 over rechtsvorming door de rechter is
opgemerkt, omvat (naar hedendaagse opvatting) het door de rechter vaststellen van
geldend recht meer dan de wet.276 In deze zin had W.L.P.A. Molengraaff al in 1919
gelijk toen hij benadrukte dat niet uit het oog moet worden verloren ‘dat de wetboeken
slechts een deel van het recht doen kennen, dat zij nooit meer kunnen zijn in handen
van den rechter, dan wat een reisgids is in handen van den bezoeker van een vreemd
land. Het wetboek is een gids, een leidraad voor wien het recht wil leeren kennen, niet
het recht zelf, al is het voor den rechter een gids, dien hij verplicht is te raadplegen.’277
De rechter dient, gelijk als de wetgever, inhoud te geven ‘aan het recht, dat leeft in de
maatschappij, dat gelding heeft in het onderling verkeer der menschen’.278 Geïnspireerd door deze woorden heeft H.C.F. Schoordijk betoogd dat de rechter een
maatschappij slechts goed kan dienen als hij zijn taak zoekt in het vinden van een
zoveel mogelijk maatschappelijk bevredigende oplossing; het vinden van een rechterlijke beslissing met werfkracht.279

4.3

Gedifferentieerd discursief motiveren

‘Op grond van langdurige ervaring, geloof ik’, aldus D.J. Veegens in 1977, ‘dat als
iemand een rechtsvraag krijgt voorgelegd, hij altijd eerst en vrij gauw de beslissing weet en dat hij dan achteraf de motivering erbij gaat maken, zijn beslissing
verstandelijk gaat onderbouwen.’280 Of het – in de woorden van onder meer
H. Drion – ‘regressief redeneren’281 van de rechter, dat wil zeggen: de rechter
begint met intuïtief tot zijn beslissing te komen om daarna de argumenten te
bedenken die haar steunen, thans (geheel) verdwenen is, is moeilijk vast te stellen
daar het zich op het eerste niveau bevindt in de gedachtegang van de rechter.282

276 Indien er al een tijd van legisme is geweest (vergelijk H.C.F. Schoordijk 2014, p. 50 e.v.; AsserVranken, Synthese 2014, nr. 104; G.E. van Maanen 1996, p. 12 e.v.; Asser-Vranken 1995, nr. 221),
dan ligt deze al lang achter ons. Zie C.J.H. Jansen 2014, p. 278 e.v.; W.J. Zwalve en C.J.H. Jansen
2013, p. 186 e.v.; G.E. van Maanen 2008, p. 33-50; C.J.H. Jansen 2008, p. 28-29; F.T. Groenewegen 2006, p. 62 e.v.; V.V.R. van Bogaert 2005, p. 372 e.v. Verder H.C.F. Schoordijk 2003; H.C.F.
Schoordijk 1996; P.C. Kop 1992; H.C.F. Schoordijk 1988.
277 W.L.P.A. Molengraaff 1919, p. 494. Verder W.L.P.A. Molengraaff 1917, p. 4. Zie H.C.F. Schoordijk
2014, p. 14, p. 43, p. 50 e.v., p. 144, p. 155, p. 162 en p. 172; H.C.F. Schoordijk 2007, p. 825;
H.C.F. Schoordijk 2003, p. 16; H.C.F. Schoordijk 1999, p. 378; H.C.F. Schoordijk 1996, p. 28 e.v.
Verder C.J.H. Jansen 2014, p. 286.
278 W.L.P.A. Molengraaff 1919, p. 528. Verder W.L.P.A. Molengraaff 1917, p. 24. Zie H.C.F. Schoordijk 2003, p. 17; H.C.F. Schoordijk 1999, p. 378. Verder I. Giesen 2008, p. 29-43.
279 H.C.F. Schoordijk 2014, p. 25, p. 31-32, p. 51, p. 60, p. 132 en p. 255 e.v. Vergelijk H.C.F.
Schoordijk 2015, p. 70; H.C.F. Schoordijk 2007, p. 825; H.C.F. Schoordijk 2003, p. 10 en p. 36;
H.C.F. Schoordijk 1999, p. 377-384; H.C.F. Schoordijk 1996, p. 5 e.v. Verder Asser-HartkampSieburgh 6-III* 2014, nr. 331; P. Memelink 2009, p. 272 e.v.; J.H. Nieuwenhuis 2007, p. 6 en p.
11; V. van den Brink 2002, p. 128-129; O.A. Haazen 2001, p. 294 en p. 372. Zie G.J. Wiarda 1999,
p. 36; W. van Gerven 1974, p. 129 e.v. Voorts H.C.F. Schoordijk 1972.
280 D.J. Veegens 1977, p. 269. Vergelijk R.E.C.M. Niessen 2009, p. 22 e.v.; J.M. van Dunn!e 2006,
p. 28.
281 Vergelijk de bron genoemd in voetnoot 283.
282 Vergelijk C.F. Deelen 2015, p. 356-363.
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Over het ‘regressief redeneren’ van de rechter merkte H. Drion reeds op dat zijn grootste
bezwaar ertegen is ‘dat het in wezen een legitimatie inhoudt van een wijze van beslissen
die aan het meest essenti€ele van de rechterlijke functie geen recht doet wedervaren: het
luisteren naar alle argumenten van partijen en pas daarna zijn oordeel vormen, en,
wanneer het om collegiale rechtspraak gaat, dit oordeel zo voorlopig houden dat men
volledig open blijft staan voor eventuele afwijkende opinies van zijn mederechters’.283

In het verlengde van het ‘regressief redeneren’ van de rechter heeft S.K. Martens
in 1993 opgemerkt dat de civiele kamer van de Hoge Raad zich betrekkelijk
zelden van een betoogtrant bedient die wikt en weegt, voors en tegens bespreekt
en dan ten slotte voorzichtig een keuze maakt: ‘haar motiveringsmodellen’, aldus
in zijn woorden, ‘redeneren veeleer van meet af, zoals een goede pleitnota, aan op
het in raadkamer besloten resultaat: dat betekent veel plaats voor argumenten die
voor dat resultaat pleiten, en slechts aandacht voor tegenargumenten als dat voor
de overtuigende kracht dan wel voor de duidelijkheid onontbeerlijk is en ze in
kort bestek weerlegd kunnen worden. Ik [. . .] zou menen dat een dergelijke, van
meet af aan gedecideerd van een bepaalde opvatting getuigende betoogtrant in
beginsel beter past bij een rechterlijke uitspraak dan de onzekere, wikkende en
wegende.’284 Ten aanzien van het voorgaande heeft zich evenwel de hieronder te
bespreken ontwikkeling voorgedaan.
In de vorige paragraaf is opgemerkt dat bij rechterlijke oordeelsvorming geen
sprake is van een dwingende logica maar het altijd gaat om een keuze. De
natuurlijke houding van de rechter, zijnde trouw aan de democratisch gelegitimeerde wet, is om de indruk te wekken dat zijn beslissing vanzelfsprekend is
omdat zij logisch uit de wet voortvloeit en hij daarbij niet expliciteert wat zijn
achterliggende beweegredenen zijn. In samenhang met het laatste ziet de rechter
in zijn motivering dan af van een expliciete weergave van de verschillende vooren tegenargumenten: er wordt gekozen voor een bepaalde oplossing zonder
expliciet te motiveren waarom andere uitkomsten naar zijn oordeel tekort schieten. Met juistheid heeft J.B.M. Vranken hierover opgemerkt dat dit geen recht
doet aan het feit dat recht een discursieve grootheid is, dat wil zeggen: ‘het altijd
voorlopige resultaat van een proces van meningsvorming en overtuiging, zowel in
abstracto als bij de beslissing in concreto’285 en hij heeft in dat licht een
gedifferentieerde motiveringsplicht bepleit die afhangt van de aard van het recht;
het rechtsgebied; de procesrechtelijke context, en de stand van de discussie in de

283 H. Drion 1977, p. 554. Zie H.J. Snijders 2009, p. 271 e.v.; A.R. Bloembergen 2005, p. 16. Verder
J.H. Nieuwenhuis 1992, p. 99-101; J.B.M. Vranken 1978B, p. 410-420.
284 S.K. Martens 1993, p. 142-143. Vergelijk Asser-Vranken 1995, nrs. 169, 182 en 247. Zie AsserVranken, Synthese 2014, nrs. 33, 91, 115.
285 Asser-Vranken 1995, nr. 105 en vergelijk nrs. 112 e.v., 169, 182, 217 e.v. en 246 e.v. Zie AsserVranken, Synthese 2014, nr. 4; H.C.F. Schoordijk 2014, p. 16; B.M.J. Klink en L.M. Poort 2013,
p. 264; J.H. Nieuwenhuis 2013, p. 11-20; M. Adams en D. Broeren 2013A, p. 189 e.v.; W.D.H.
Asser 2013, p. 24 e.v.; A. Soeteman 2010A, p. 185; B.M.J. van Klink 2010, p. 64 e.v.; A. Soeteman
2009, p. 13 e.v.; J.M. Smits 2009, p. 93 e.v.; W.D.H. Asser 2008, p. 22 e.v. Verder V.C.A. Lindijer
2006, p. 51 e.v.; V.V.R. van Bogaert 2005, p. 411 e.v.; L. Reurich 2003, p. 131; J.H. Nieuwenhuis
2000, p. 688 e.v. Voorts J.H. Nieuwenhuis 1995, p. 1387-1391; J.B.M. Vranken 1993, p. 231 e.v.
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rechtspraak en literatuur.286 Op de rechter rust, naar in zijn opvatting terecht tot
uitdrukking komt, een verzwaarde motiveringsplicht indien de beantwoording
van de aan de orde zijnde rechtsvraag in het belang is van de rechtsontwikkeling
of het bevorderen van de rechtseenheid.287 Met name sindsdien is in de
rechtspraak van voornamelijk de Hoge Raad, en in de literatuur dienaangaande,
geleidelijk aan (meer) tot uitdrukking gekomen dat recht een discursieve grootheid is en dat wanneer het belang van de rechtsontwikkeling of het bevorderen
van de rechtseenheid daartoe noopt, op een onverhullende wijze uitgebreider en
in het bijzonder discursief288 gemotiveerd dient te worden.289
Anders dan bij de Hoge Raad, is de zojuist besproken ontwikkeling minder goed
waar te nemen bij de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het
bedrijfsleven en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarenboven zijn in de rechtspraak van die drie hoogste bestuursrechters weinig tot
geen handvatten te vinden voor de manier waarop de bestuursrechter invulling
dient te geven aan zijn motiveringsplicht.290
In artikel 121 Grondwet is onder meer neergelegd ‘dat met uitzondering van de
gevallen bij de wet bepaald’, ‘de vonnissen’ de gronden inhouden waarop zij rusten.
Hierin ligt de motiveringsplicht van de rechter besloten,291 hetgeen (summier) nader is
uitgewerkt in onder meer artikel 5, eerste lid, Wet op de Rechterlijke Organisatie;
artikel 30 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; artikel 359 Wetboek van Strafvordering, en de artikelen 8:77, eerste lid en onder b en tweede lid, en 8:67, tweede lid,
Awb.292 Met betrekking tot de laatste twee artikelen is in de rechtspraak alleen de
algemene lijn te ontdekken dat de motiveringsplicht niet zover strekt dat de bestuursrechter gehouden is al hetgeen in beroep is aangevoerd afzonderlijk in de uitspraak op

286 Vergelijk Asser-Vranken 1995, nr. 227 e.v.
287 Vergelijk Asser-Vranken 1995, nrs. 240 e.v. en 248 e.v.
288 Vergelijk relatief recent bijvoorbeeld HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2873; HR 27 juni
2014, ECLI:NL:HR:2014:1528.
289 Vergelijk M.W.C. Feteris 2014, p. 419 e.v. en p. 425 e.v.; G. de Groot 2014, p. 129 e.v.; M.J.C.
Pieterse 2014, p. 234 e.v.; R.J.G.M. Widdershoven 2014B, p. 129 e.v.; C.H.W.M. Sterk 2013, p. 1215; M. Adams en D. Broeren 2013A, p. 189 e.v.; A.E.M. Röttgering 2013, p. 428 e.v.; L.J.A. Pieterse
2013B, p. 1-3; L.J.A. Pieterse 2013C, p. 152 e.v.; J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vording
2013A, p. 252-253; A. Hammerstein 2011B, p. 34-35; C.H.W.M. Sterk 2009, p. 187-197. Zie wat
betreft het begin van deze ontwikkeling in de rechtspraak van de Hoge Raad Asser Procesrecht/
Veegens-Korthals Altes-Groen 7 (2005), nrs. 120 e.v. 184 en 186 e.v. Verder Asser-Vranken 1995,
nrs. 169 e.v. en 246.
290 Vergelijk J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A, i.h.b. p. 13 e.v.; A.M.L. Jansen
2006, p. 173 e.v. Zie K.J. de Graaf en A.T. Marseille 2014, p. 271-288.
291 Blijkens de parlementaire geschiedenis van artikel 121 Grondwet is deze motiveringsplicht niet
beperkt tot vonnissen maar geldt deze bijvoorbeeld ook voor uitspraken van de bestuursrechter.
Vergelijk P.P.T. Bovend’Eert 2013, p. 295 e.v.; D.W.M. Wenders 2010, p. 105 e.v.; J.C.A. de
Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A, p. 13; A.M.L. Jansen 2006, p. 173 e.v.; A.M.L. Jansen
2005, p. 65 e.v.; B.W.N. de Waard 1995, p. 448 e.v.
292 Voor de verdragsrechtelijke verankering (zoals in artikel 6, eerste lid, EVRM) van deze motiveringsplicht zij gewezen op de literatuur genoemd in de vorige voetnoot.

124

te nemen en te bespreken.293 Daarentegen heeft de Hoge Raad (civiele kamer) reeds in
zijn uitspraak van 4 juni 1993 de motiveringsplicht van de rechter nader ingevuld door
te overwegen dat ‘elke rechterlijke beslissing tenminste zodanig moet worden gemotiveerd dat zij voldoende inzicht geeft in de daaraan ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als derden – in geval van openstaan van
hogere voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen – controleerbaar en
aanvaardbaar te maken’, en daarbij tot uitdrukking gebracht dat het, vergelijk hierboven, gaat om een gedifferentieerde motiveringsplicht, in de zin dat het van de omstandigheden van het geval afhangt hoe ver die plicht gaat.294 Het is met name sinds deze
uitspraak dat in de literatuur over het burgerlijk recht veelvuldig is besproken op welke
wijze aan deze motiveringsplicht vorm dient te worden gegeven.295

Dit hangt in elk geval (voor een deel) samen met het feit dat die drie als
bestuursrechtelijke appelrechters feitenrechters zijn en de (aandacht voor de)
motivering van hun rechtspraak onder meer concurreert met het vermijden van
overbelasting respectievelijk de gewenste snelle doorlooptijden van zaken (vergelijk het slot van paragraaf 2.3).296
Bij het bovenstaande dient aangetekend te worden dat wat betreft het ‘bedrijfsmodel’
aangaande het schrijven en motiveren van rechterlijke uitspraken er tevens verschillen
tussen de hoogste bestuursrechters bestaan. Anders dan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt het schrijven en motiveren van rechterlijke
uitspraken bij de andere hoogste bestuursrechters (en dan nog het meest bij het
College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge Raad (inzake belastingzaken))
meer als een ambacht uitgeoefend, het wordt daarom niet in overwegende mate
overgelaten aan het ondersteunend juridisch personeel.297 In een debat op 18 januari

293 Vergelijk ABRvS 24 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3496; CRvB 21 augustus 2012, ECLI:NL:
CRVB:2012:BX5104; CRvB 22 januari 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BC3135; ABRvS 8 augustus
2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB1317; ABRvS 27 juli 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU0104. Voor de
verdere (meer casuïstische) rechtspraak zij gewezen op M. Schreuder-Vlasblom 2013, p. 915 e.v.
294 HR 4 juni 1993, NJ 1993/659, m.nt. Verkade. Vergelijk voor verdere vindplaatsen de bronnen
genoemd in de volgende voetnoot.
295 Vergelijk Y. Buruma 2015, p. 150-158; G. de Groot 2014, p. 126 e.v.; J.D.A. den Tonkelaar en J.W.M.
Tromp 2014, p. 243 e.v.; J.B.M. Vranken 2014, p. 1734; W.D.H. Asser 2013, p. 27 e.v.; Asser
Procesrecht/Asser 3 2013, nrs. 267 en 291; J.D.A. den Tonkelaar en L.E. de Groot-van Leeuwen
2012, p. 320 e.v.; A.O. Lubbers 2011B, p. 123 e.v.; Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen
7 2005, nrs. 120 e.v. en 221; K. Teuben 2005, p. 114, p. 184 e.v. en p. 312 e.v. Verder Asser-Vranken
1995, nrs. 217 e.v. en 227 e.v. Voorts J.M. Barendrecht 1993, p. 35-51; E. Korthals Altes 1993, p. 89103; S.K. Martens 1993, p. 133-153; J.B.M. Vranken 1993, p. 229-243; J.M. Barendrecht 1992, p. 171
e.v. Zie eerder R.J.G.M. Widdershoven 1989, p. 152-153; B.W.N. de Waard 1987, p. 371 e.v.; R.J.P.
Kottenhagen 1986, p. 296 e.v.; A.Q.C. Tak en J.B.J.M. ten Berge 1983, p. 99 e.v.
296 Vergelijk A. Hammerstein 2011A, p. 327. Verder J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen
2009A, p. 29. Voorts Jaarverslag Raad van State 2011, p. 73 e.v.; Jaarverslag Raad van State 2008,
p. 49 e.v. Zie reeds H.E. Ras (1988, p. 1576): ‘Tekortschietende motiveringen zijn een symptoom
van overbelasting.’
297 Vergelijk O. van Loon 2014, p. 361; B.J. Schueler 2014A, p. 10 e.v.; B.J. Schueler 2014B, p. 160 e.v.;
W. Konijnenbelt 2014, p. 3064-3065; Raad voor de Rechtspraak 2013A, p. 5-6; A.J.C. de Moor-van
Vugt 2013, p. 89 e.v.; T. Barkhuysen 2013, p. 221; A. Hammerstein 2011A, p. 328-329. Zie J. van
Erp c.s. 2001, p. 53 en p. 65.
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2013, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak over de inrichting van de bestuursrechtspraak, naar aanleiding van mede de passage uit het in
paragraaf 2.3 besproken regeerakkoord, heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak opgemerkt dat wat hem betreft de uitkomst over het ‘bedrijfsmodel’
vaststaat: ‘Meer delegatie aan ondersteunende juristen is noodzakelijk, en dat pleit
voor het model van de Afdeling, en niet voor de werkwijze van de CRvB en het CBb.’298

In paragraaf 2.3 is besproken dat van de hoogste bestuursrechters de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State zich geleidelijk steeds meer is gaan
profileren als niet !e!en van de hoogste algemene bestuursrechters maar de
hoogste algemene bestuursrechter en dat zij in die hoedanigheid met betrekking
tot de rechtsontwikkeling en het bevorderen van de rechtseenheid een bijzondere
verantwoordelijkheid heeft. In de literatuur is evenwel met name over dat
rechtscollege meermaals uitgesproken dat de motivering van haar rechtspraak
– mede gelet op de zojuist benoemde profilering – op zijn zachtst gezegd voor
verbetering vatbaar is.299 De (Afdeling bestuursrechtspraak van de) Raad van
State lijkt zich deze kritiek te hebben aangetrokken.300 Zo is te wijzen op het
onderzoek ‘Motiveren bij rechtsvorming’, uit de serie ‘Studies en rapporten’ van
de Raad van State, uit 2009, waarin – geïnspireerd door onder meer de hierboven
genoemde gedachten van J.B.M. Vranken – differentiatiefactoren zijn gegeven die
relevant zijn bij het bepalen van de breedte en diepte van de motivering van de
uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak.301
Het belang volgens de Raad van State van de motivering van een rechterlijke uitspraak
is bijvoorbeeld ook tot uitdrukking gekomen in zijn standpunt over de – in paragraaf
2.3 besproken – bevoegdheid om een grote kamer te vormen. Naar het terechte
oordeel van de Raad volgt de overtuigingskracht van een rechterlijke uitspraak enkel
en alleen uit de daaraan ten grondslag gelegde motivering en volgt die kracht niet uit
het enkele gegeven dat het een uitspraak van een grote kamer betreft.302

Uit dat onderzoek volgt dat indien het belang van de rechtsontwikkeling of het
bevorderen van de rechtseenheid daartoe noopt, een rechterlijke beslissing op een
onverhullende wijze uitgebreider en in het bijzonder discursief gemotiveerd dient

298 Weergegeven in NJB 2013, p. 602.
299 Vergelijk R.J.N. Schlössels 2012A, p. 83-103; A. Hammerstein 2011A, p. 333-334. Zie J.C.A. de
Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A; A.M.M.M. Bots 2007, p. 263 e.v.; A.M.L. Jansen
2006, p. 179 e.v.; L.J.A. Damen 2004A, p. 155-162; L.J.A. Damen 2003, p. 243-260. Verder
bijvoorbeeld Damen onder ABRvS 3 september 2014, AB 2014/410; ABRvS 27 augustus 2014,
AB 2014/384; ABRvS 18 juni 2014, AB 2014/382; ABRvS 16 april 2014, AB 2014/328.
300 Vergelijk Jaarverslag Raad van State 2003, p. 96-97; Jaarverslag Raad van State 2006, p. 91 en p.
94-95; Jaarverslag Raad van State 2007, p. 79 en p. 82. Zie J.E.M. Polak 2011, p. 1604.
301 J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A. Verder J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van
Roosmalen 2009B, p. 219-227. Vergelijk Jaarverslag Raad van State 2008, p. 49 e.v.; Jaarverslag
Raad van State 2009, p. 171 e.v.; Jaarverslag Raad van State 2010, p. 149; Jaarverslag Raad van
State 2012, p. 52-53. Zie A.O. Lubbers 2011B, p. 123 e.v.; A.T. Marseille 2010, p. 90-94.
302 Vergelijk Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 4, p. 13. Zie T. Barkhuysen en M. Claessens 2012,
p. 91.
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te worden.303 Dit is specifiek het geval voor de situatie dat een hoogste bestuursrechter ‘omgaat’, dat wil zeggen: een uitspraak doet in afwijking van een eerdere
vaste lijn uit zijn rechtspraak,304 of een vaste lijn uit de rechtspraak van een
andere hoogste (bestuurs)rechter niet volgt.305 In de literatuur is wat betreft het
laatste tot uitdrukking gekomen dat in een intern rapport, getiteld: ‘Rapport opzet
en vormgeving van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak’, in aanwijzing 100i is bepaald dat in het geval dat de Afdeling bestuursrechtspraak een vaste
lijn uit de rechtspraak van een andere hoogste (bestuurs)rechter niet volgt, zij dit
uitdrukkelijk vermeldt en uiteenzet welke argumenten daartoe nopen.306 Tot nu
toe is dit evenwel een dode letter gebleken, in de zin dat, voor zover te overzien,
ook die hoogste bestuursrechter nimmer uitdrukkelijk, laat staan met argumenten, vermeldt wanneer zij een vaste lijn uit de rechtspraak van een andere hoogste
(bestuurs)rechter niet volgt (vergelijk bijvoorbeeld de in hoofdstuk 3 besproken
rechtspraak). Hiermee wordt geen dienst bewezen aan het belang van de
rechtsontwikkeling en het bevorderen van de rechtseenheid en wordt meer in
algemene zin miskend dat pas in de openlijke confrontatie van tegengestelde
argumenten (en posities) het recht vorm en inhoud kan krijgen (het recht als een
discursieve grootheid).307

4.4

Uitleiding en aanbevelingen

Dat een rechterlijke beslissing niet wordt voorzien van een motivering met een
expliciete weergave van de verschillende voor- en tegenargumenten maar dat door
de rechter gekozen wordt voor een bepaalde oplossing zonder expliciet te motiveren waarom andere uitkomsten naar zijn oordeel tekortschieten, ligt in het
verlengde van de natuurlijke houding van de rechter, zijnde trouw aan de democratisch gelegitimeerde wet, om de indruk te wekken dat zijn beslissing vanzelfsprekend is omdat zij logisch uit de wet voortvloeit en hij daarbij niet expliciteert
wat zijn achterliggende beweegredenen zijn. Het recht ontwikkelen tot een zoveel
mogelijk maatschappelijk bevredigende oplossing is evenwel niet voorbehouden
aan de democratisch gelegitimeerde wetgever maar is ook de taak van de rechter.
Met het door de rechter in zijn beslissing expliciet onderkennen van het laatste
wordt de weg geopend om die beslissing, wanneer het belang van de
303 Vergelijk J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A, i.h.b. deel VI.
304 Vergelijk J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A, p. 67 en p. 121.
305 Vergelijk J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A, p. 86, p. 88 e.v. en p. 121-122. Zo
ook O. van Loon 2014, p. 130-131, p. 262 en p. 264; A.W.M. Bijloos 2014, p. 206; J.C.A. de Poorter
en K.J. de Graaf 2011, p. 68 en p. 232-233; J.C.A. de Poorter 2011, p. 151; R.J.G.M. Widdershoven
2011A, p. 285; P. van Dijk en J.C.A. de Poorter 2010, p. 87; Bartel onder HR 16 april 2010, BNB
2010/228; A.T. Marseille 2010, p. 94; A.J.C. de Moor-van Vugt 2010, p. 316; M. Scheltema 2010,
p. 220; R.P. den Otter 2008, p. 100; A.M.M.M. Bots 2007, p. 265; R.J.G.M. Widdershoven 2006A,
p. 292-293; M. Scheltema 2006B, p. 295; M. Scheltema 2006A, p. 219-224; M. Scheltema 2005A,
p. 288-289. Verder J. van Erp c.s. 2001, i.h.b. p. 53 en p. 65 (zoals besproken in paragraaf 1.1 van
dit preadvies).
306 Weergegeven in A.W.M. Bijloos 2014, p. 200. Zie Jaarverslag Raad van State 2010, p. 149;
Jaarverslag Raad van State 2008, p. 51-52.
307 Vergelijk M.A. Loth 2001, p. 115. Zie J.H. Nieuwenhuis 2000, p. 687-689.
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rechtsontwikkeling of het bevorderen van de rechtseenheid daartoe noopt, op een
onverhullende wijze uitgebreider en in het bijzonder discursief te motiveren. Door
een rechterlijke beslissing op deze wijze te motiveren, en daarmee bijvoorbeeld
duidelijk te maken waarom een vaste lijn uit de rechtspraak van een andere
hoogste bestuursrechter niet wordt gevolgd, wint een dergelijke beslissing aan
werfkracht en zij geeft daarmee meer houvast om rechtseenheid tussen de
hoogste bestuursrechters te bereiken en/of te bestendigen. Het op de zojuist
genoemde wijze motiveren van een rechterlijke beslissing kan daarenboven voor
het voetlicht brengen waarom er (op een bepaald onderwerp) een verschil in
rechtspraak tussen de hoogste bestuursrechters is, hetgeen als gevolg kan hebben
dat er ter zake consensus ontstaat dat er (op een bepaald onderwerp) geen
rechtsoneenheid tussen hen bestaat, maar er ‘slechts’ sprake is van legitieme
differentiatie (vergelijk paragraaf 1.2.1).
De aanbeveling om als rechter, wanneer het belang van de rechtsontwikkeling of het
bevorderen van de rechtseenheid daartoe noopt, op een onverhullende wijze uitgebreider en in het bijzonder discursief te motiveren, sluit aan bij de ontwikkeling om de
rechtspraak voor de maatschappij ‘transparanter’ te maken. In de in 2013 verschenen
bundel van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, getiteld: ‘Speelruimte voor transparantere rechtspraak’, wordt dienaangaande een onderscheid
gemaakt tussen openheid, begrijpelijkheid en bekritiseerbaarheid. Het gegeven dat
de rechter een rechtsvormende taak heeft en die ook uitoefent, vergelijk paragraaf
1.2.1, noopt er blijkens dat rapport onder meer toe dat bij rechterlijke rechtsvorming in
de motivering de argumenten voor en tegen van de gemaakte keuze worden genoemd,
teneinde de maatschappij meer houvast te geven voor het begrijpen, accepteren of
bekritiseren.308 Dienaangaande kan blijkens dat rapport ook gedacht worden aan de
invoering van de mogelijkheid van (concurring en) dissenting opinions bij de hoogste
nationale rechters.309 In het geval dat een minderheid van een hoogste nationale
rechter met argumenten een afwijkende mening aan een desbetreffende uitspraak
kan toevoegen, wordt de meerderheid aangespoord om in de argumentatie van een
rechterlijke beslissing in te gaan op die tegengestelde argumenten.310 De discussie over
de mogelijkheid van (concurring en) dissenting opinions laait in Nederland om de zoveel
tijd op en kan niet rekenen op een overweldigend warm onthaal in de literatuur en
door de ondervraagde rechters.311 De redenen hiervoor zijn onder meer dat ons
308 Vergelijk de bronnen genoemd in de volgende voetnoot. Wat betreft de ontwikkeling van het
begrijpen, accepteren of bekritiseren van het optreden van de overheid, kan in een breder kader
gewezen worden op de informele aanpak via het project ‘Prettig Contact met de Overheid’
respectievelijk ‘Passend contact tussen overheid en burger’. Vergelijk Raad voor het openbaar
bestuur 2014; A.T. Marseille, H.D. Tolsma en K.J. de Graaf 2014, p. 30-44; H.E. Bröring 2014,
p. 60-84; N. Karsten 2014, p. 132-143; M.T.A.B. Laemers 2014, p. 186-204 (met de in die bronnen
genoemde nadere vindplaatsen).
309 Vergelijk J.E.J. Prins, H. Griffioen en D. Broeders 2013, p. 25-114; M. Adams en D. Broeren
2013A, p. 167-206; M. Adams en D. Broeren 2013B, p. 2500-2505; H.M. Griffioen en J.E.J. Prins
2013, p. 222-229; R.J. Verschoof 2013, p. 821-825; C.H.W.M. Sterk 2013, p. 12-15; J.E.J. Prins
2013, p. 16-37. Zie J.D.A. den Tonkelaar en J.W.M. Tromp 2014, p. 243 e.v.
310 Vergelijk H. Drion 1973C, p. 39. Zie W.M.E. Thomassen 2006, p. 686 e.v.; C.E. Drion 2005A,
p. 192 e.v.
311 Vergelijk de bronnen genoemd in de volgende voetnoot.
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rechtsstelsel, als onderdeel van de civil law-traditie, gekenmerkt wordt door collegiale
rechtspraak (met de nadruk op het ambt van het gerecht) en ons rechtsstelsel in
mindere mate bestaat uit rechtersrecht. Dit is in de common law-traditie anders, hetgeen
als gevolg heeft dat rechters uit die traditie in meerdere mate gedwongen zijn om aan
de maatschappij verantwoording af te leggen over de wijze waarop zij het recht
ontwikkelen.312 Ook een conclusie van een advocaat-generaal spoort – gelijk als
hieronder wordt opgemerkt – het rechtscollege, dat om die conclusie heeft gevraagd,
aan om in de argumentatie van zijn rechterlijke beslissing in te gaan op de door de
advocaat-generaal besproken tegengestelde argumenten.313 Het is waarschijnlijk ook
om die reden dat de regering met betrekking tot de bevoegdheid om een conclusie van
een advocaat-generaal in het bestuursrecht te vragen heeft opgemerkt dat een dergelijke conclusie mede de functie kan vervullen die (concurring en) dissenting opinions in
common law-landen (en bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens)
vervullen.314

De aansporing om, wanneer het belang van de rechtsontwikkeling of het bevorderen van de rechtseenheid daartoe noopt, op een onverhullende wijze uitgebreider en in het bijzonder discursief te motiveren, dient in eerste instantie vanuit
de organisatie van de hoogste bestuursrechters zelf te komen. Stappen in die
richting zijn ook reeds gezet. Zo is te wijzen op het in de vorige paragraaf
genoemde onderzoek, getiteld: ‘Motiveren bij rechtsvorming’, uit de serie ‘Studies
en rapporten’ van de Raad van State, en het intern rapport, getiteld: ‘Rapport
opzet en vormgeving van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak’.
Daarenboven is in paragraaf 1.3 besproken dat, voor zover te overzien, bij de hoogste
bestuursrechters (inmiddels) verschillende vormen van zaaksdifferentiatie worden

312 Vergelijk W.M. Limborgh 2014, p. 147-156; M.J.C. Pieterse 2014, p. 238; A. Soeteman 2014, p. 9293; W.M. Limborgh 2013, p. 1708-1714; C.H.W.M. Sterk 2013, p. 14-15; L.J.A. Pieterse 2013C,
p. 151-159; J.E.J. Prins, H. Griffioen en D. Broeders 2013, p. 97 e.v.; J.E.J. Prins, J. van der Mijl en
W. Tiemeijer 2013, p. 223 e.v.; J.E.J. Prins 2013, p. 23 e.v.; M. Adams en D. Broeren 2013A, p. 187
e.v.; M. Adams en D. Broeren 2013B, p. 2500 e.v.; H.M. Griffioen en J.E.J. Prins 2013, p. 228-229;
P.P.T. Bovend’Eert 2013, p. 92 e.v.; J.C.A. de Poorter 2013B, p. 106-107; H.C.F.J.A. de Waele 2013,
p. 468 e.v.; A. Hammerstein 2011B, p. 34 e.v.; J.L.W. Broeksteeg 2011, p. 247-250; A. Soeteman
2011, p. 251-252; A. Soeteman 2010B, p. 864-867; A.L.H. Ernes 2010, p. 846-847; H. de Doelder
2010, p. 372-377; C.H.W.M. Sterk 2009, p. 192 e.v.; G.J.M. Corstens 2009A, p. 1079; A. Soeteman
2009, p. 21 e.v.; T. Mertens en B. Vermeulen 2008, p. 47-62; M.R. Mok 2008, p. 239 e.v.; J.
Numann 2008, p. 251 e.v.; C.H. Sieburgh 2008A, p. 109 e.v.; W.M.E. Thomassen 2006, p. 686690; W.D.H. Asser 2006, p. 691-695; P.T.C. Hoefer-van Dongen 2006, p. 696-697; Asser
Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen 7 2005, nr. 158; C.E. Drion 2005A, p. 189 e.v.; C.E.
Drion 2005B, p. 519. Verder H.U. Jessurun d’Oliveira 1991, p. 171-180; J.E.F.F.M. Duijnstee 1990,
p. 49-52; J.C.M. Leijten 1990, p. 216-217; L.H. van den Heuvel 1989, p. 477-481; J.C.M. Leijten
1975, p. 166-167; H. Drion 1973C, p. 31-48; O. de Savornin Lohman 1973, p. 49-78; J.C.M. Leijten
1973, p. 649-659; J.C.M. Leijten 1972, p. 697-707 en p. 731-741. Zie J.P. Fockema Andreae 1934.
313 Vergelijk J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 147. Verder J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf
2011, p. 245-246; A.J.C. de Moor-van Vugt 2010, p. 312-313; J.C.A. de Poorter 2010B, p. 72-73. Zie
M.W.C. Feteris 2014, p. 423 e.v.; W.M. Limborgh 2014, p. 153 e.v.; A. Hammerstein 2011A,
p. 329; C.H. Sieburgh 2008A, p. 99-116; Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen 7
(2005), nr. 188.
314 Vergelijk Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 3, p. 17.
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toegepast, opdat in een vroeg stadium van de procedure een onderscheid kan worden
gemaakt in ‘gewone’ zaken en zaken die gelet op het belang van de rechtsontwikkeling
of het bevorderen van de rechtseenheid de aandacht krijgen die zij verdienen.

Verder kunnen hier de – in paragraaf 2.3 besproken – bevoegdheden om een
grote kamer te vormen en om een conclusie van een advocaat-generaal te vragen
worden genoemd. Het initiatief om deze bevoegdheden aan te wenden ligt bij
de desbetreffende rechtscolleges zelf. De kans bestaat dat de zojuist genoemde
bevoegdheden alleen worden aangewend indien reeds in bijvoorbeeld de Commissie Rechtseenheid Bestuursrecht tot uitdrukking is gekomen dat over een
bepaald onderwerp overeenstemming is of kan worden bereikt.315 Het is mede
daarom van belang dat de hoogste bestuursrechters tevens meer van buitenaf
aangespoord kunnen worden om, wanneer het belang van de rechtsontwikkeling of het bevorderen van de rechtseenheid daartoe noopt, hun rechterlijke
beslissingen op een onverhullende wijze uitgebreider en in het bijzonder discursief te motiveren. Teneinde een dergelijke externe aansporing te bewerkstelligen wordt de aanbeveling gedaan om een advocaat-generaal in het
bestuursrecht de bevoegdheid te verlenen om, in het belang van de rechtsontwikkeling of het bevorderen van de rechtseenheid, (hoger) beroep in het belang
van het recht in te stellen.316
Met betrekking tot deze aanbeveling wordt niet alleen in herinnering gebracht dat uit
een (ongepubliceerd) onderzoek van de Raad van State zelf blijkt dat rechtsvormende
uitspraken soms niet als zodanig worden herkend (vergelijk paragraaf 1.3), maar ook
dat er – ondanks het nuttige werk van de Commissie Rechtseenheid Bestuursrecht –
nog steeds op verschillende onderwerpen rechtsoneenheid tussen de hoogste (bestuurs)rechters bestaat (vergelijk paragrafen 1.2.2 en 2.3 en hoofdstuk 3).

Hier dringt zich een vergelijking op met ‘cassatie in het belang der wet’ ex artikel
78, eerste lid, Wet op de Rechterlijke Organisatie; een bijzonder rechtsmiddel dat,
vergelijk het zesde lid van dat artikel, niet kan worden ingesteld indien voor
partijen een gewoon rechtsmiddel openstaat en geen nadeel toebrengt aan de
rechten die door partijen zijn verkregen. Met het laatste wordt bedoeld dat de
beoordeling en het uiteindelijke oordeel van de Hoge Raad met betrekking tot
‘cassatie in het belang der wet’ enkel en alleen een algemeen belang dient:
partijen worden niet in hun rechtsposities geraakt en voor hen ‘blijft de toestand
die voortvloeit uit het gewezen vonnis of arrest (dat tussen hen niet vernietigd
wordt, doch onverkort in stand blijft) voortbestaan, alsof er geen arrest van de
Hoge Raad is’.317 Met het op een vergelijkbare wijze in de Awb voorzien in de
315 Vergelijk B.J. van Ettekoven 2011A, p. 322; B.J. van Ettekoven 2010, p. 289; T. Barkhuysen 2010B,
p. 1961, die een vergelijkbare observatie hebben gemaakt met betrekking tot de bevoegdheid om
een grote kamer te vormen.
316 Vergelijk J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 218 e.v. en p. 245 e.v. Verder J.L. Verbeek
2013, p. 604-605; K.J. de Graaf en A.T. Marseille 2013, p. 358.
317 W.H.B. den Hartog Jager 1994, p. 237-238. Verder H.U. Jessurun d’Oliveira 1973B, p. 235 e.v. Zie
M.W.C. Feteris 2014, p. 465 e.v.; Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen 7 (2005), nr.
47; J.W. Fokkens 2003, p. 193-205.
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bevoegdheid van een advocaat-generaal om (hoger) beroep in het belang van het
recht in te stellen, wordt geen afbreuk gedaan aan de – in paragraaf 2.3 besproken – gewenste snelle doorlooptijden van zaken. Een voorwaarde om deze
ambtshalve bevoegdheid van een advocaat-generaal op het gebied van het bestuursrecht goed te laten werken is om die advocaat-generaal – anders dan thans
het geval is – in te bedden in een professioneel en onafhankelijk opererend
parket, waarbij het – tevens in het belang van de rechtsontwikkeling en het
bevorderen van de rechtseenheid aangaande de andere rechtsgebieden – de
voorkeur heeft om hem toe te voegen aan het reeds bestaande parket van de
procureur-generaal bij de Hoge Raad.318
In de paragrafen 2.3 en 4.1 is het rapport van de ‘Commissie normstellende rol Hoge
Raad’, uit 2008, getiteld: ‘Versterking van de cassatierechtspraak’, besproken. In dat
rapport is ook aandacht besteed aan ‘cassatie in het belang der wet’, in de zin dat
daarin is voorgesteld om een adviescommissie in het leven te roepen die de procureurgeneraal bij de Hoge Raad adviseert over uitspraken die zich lenen voor een voordracht
tot ‘cassatie in het belang der wet’. De leden van de commissie zouden volgens dat
rapport door de procureur-generaal moeten worden benoemd en bij voorkeur afkomstig moeten zijn uit de rechterlijke macht en de wetenschap.319 Dit voorstel is door de
procureur-generaal voor wat betreft civiele zaken overgenomen.320 Goed voorstelbaar
is dat ook een advocaat-generaal (de procureur-generaal) met betrekking tot de
hierboven gedane aanbeveling om in het bestuursrecht (hoger) beroep in het belang
van het recht te kunnen instellen, een dergelijke adviescommissie in het leven roept.

318 Vergelijk J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 218 e.v. en p. 245 e.v.; B.J. van Ettekoven
2011B, p. 272-273; B.J. van Ettekoven 2011A, p. 323; R.J.G.M. Widdershoven 2011A, p. 285; A.J.C.
de Moor-van Vugt 2010, p. 311 e.v.; B.J. van Ettekoven 2010, p. 290 e.v.; B.J. van Ettekoven 2008,
p. 14-18. Verder A.T. Marseille, K.J. de Graaf en A.J.H. Smit 2008, p. 67-76; A.J.C. de Moor-van
Vugt 2007, p. 45 e.v.; A.T. Marseille, K.J. de Graaf en A.J.H. Smit 2007, p. 175 e.v.
319 Vergelijk Versterking van de cassatierechtspraak 2008, p. 48-50 en p. 57. Zie M.W.C. Feteris
2014, p. 476. Verder T. Hartlief 2011, p. 191-206; B.T.M. Wiel 2011, p. 207-214; F.W. Bleichrodt
2011, p. 215-223; M.J. Borgers 2011, p. 225-232; R.E.C.M. Niessen 2011, p. 233-240.
320 Informatie te vinden via: http://www.rechtspraak.nl.
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5 Balans

Mede voor degene die het ‘olifantenpaadje’ naar het onderhavige hoofdstuk heeft
genomen, kan de betooglijn van dit preadvies – in relatie tot de in paragraaf 1.1
genoemde (vraag)stelling – als volgt worden weergegeven. Het rechtseenheidsprobleem tussen de hoogste bestuursrechters is in overwegende mate een
argumentatieprobleem. De natuurlijke houding van de rechter, zijnde trouw aan
de democratisch gelegitimeerde wet, is om de indruk te wekken dat zijn beslissing vanzelfsprekend is omdat zij logisch uit de wet voortvloeit en hij daarbij niet
expliciteert wat zijn achterliggende beweegredenen zijn. Dit met J.B.M. Vranken
genoemde ‘verhullend argumenteren’ doet niet alleen af aan de werfkracht van
een rechterlijke beslissing, en zij geeft daarmee onvoldoende houvast om
rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters te bereiken en/of te bestendigen, er wordt tevens geen recht aan gedaan dat het ontwikkelen van het recht tot
een zoveel mogelijk maatschappelijk bevredigende oplossing niet is voorbehouden aan de democratisch gelegitimeerde wetgever maar ook de taak is van de
rechter. Met het door de rechter in zijn beslissing expliciet onderkennen van het
laatste wordt de weg geopend om die beslissing, wanneer het belang van de
rechtsontwikkeling of het bevorderen van de rechtseenheid daartoe noopt, op een
onverhullende wijze uitgebreider en in het bijzonder discursief te motiveren. Door
een rechterlijke beslissing op deze wijze te motiveren, en daarmee bijvoorbeeld
duidelijk te maken waarom een vaste lijn uit de rechtspraak van een andere
hoogste bestuursrechter niet wordt gevolgd, wint een dergelijke beslissing aan
werfkracht en zij geeft daarmee meer houvast om rechtseenheid tussen de
hoogste bestuursrechters te bereiken en/of te bestendigen. Het op de zojuist
genoemde wijze motiveren van een rechterlijke beslissing kan daarenboven voor
het voetlicht brengen waarom er (op een bepaald onderwerp) een verschil in
rechtspraak tussen de hoogste bestuursrechters is, hetgeen als gevolg kan hebben
dat er ter zake consensus ontstaat dat er (op een bepaald onderwerp) geen
rechtsoneenheid tussen hen bestaat, maar er ‘slechts’ sprake is van legitieme
differentiatie.
In herinnering wordt, tot besluit, gebracht, vergelijk paragraaf 2.3, dat het ‘wat
worden zal’ aangaande de institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak op
de volgende wijze kan worden ingekleurd: de Hoge Raad (inzake belastingzaken)
en de Afdeling bestuursrechtspraak als de twee hoogste bestuursrechters, waarbij
het laatstgenoemde rechtscollege (als feitenrechter) zich wat betreft zijn taakopvatting en werkwijze in overwegende mate laat inspireren door de taakopvatting
en werkwijze van de Hoge Raad (als cassatierechter). Voor de Afdeling bestuursrechtspraak blijft het naar de bedoeling van de regering mogelijk om gebruik te
maken van de bevoegdheden om een grote kamer te vormen en om een conclusie
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van een advocaat-generaal te vragen. Door het terugbrengen van het aantal
hoogste bestuursrechters naar twee en de inmiddels in positieve zin opgedane
ervaring van het nemen van een conclusie door een advocaat-generaal in het
bestuursrecht, ligt het (nog) meer voor de hand om de werkwijze en bevoegdheden van die advocaat-generaal op dezelfde wijze vorm te geven als de werkwijze
en bevoegdheden van een advocaat-generaal bij de Hoge Raad. De aanbeveling is
gedaan om een advocaat-generaal in het bestuursrecht de bevoegdheid te verlenen om, in het belang van de rechtsontwikkeling of het bevorderen van de
rechtseenheid, (hoger) beroep in het belang van het recht in te stellen. Dit met
als doel om een externe aansporing te bewerkstelligen dat, wanneer !e!en van de
zojuist genoemde belangen daartoe noopt, een rechterlijke beslissing op een
onverhullende wijze uitgebreider en in het bijzonder discursief gemotiveerd
wordt. Een voorwaarde om deze ambtshalve bevoegdheid van een advocaatgeneraal op het gebied van het bestuursrecht goed te laten werken is om die
advocaat-generaal – anders dan thans het geval is – in te bedden in een professioneel en onafhankelijk opererend parket, waarbij het – tevens in het belang van
de rechtsontwikkeling en het bevorderen van de rechtseenheid aangaande de
andere rechtsgebieden – de voorkeur heeft om hem toe te voegen aan het reeds
bestaande parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad.
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1 Parallellisatie van rechterlijke
dienstverlening

1.1

Inleiding

De laatste jaren is er veel aandacht voor de bestuursrechter als geschillenbeslechter.1 Van de rechter wordt verwacht dat hij op zoek gaat naar het geschil achter
het geschil en dat hij alle modaliteiten onderzoekt om het geschil zo finaal
mogelijk te beslechten.2 Deze beweging wordt beleden in interne beleidsdocumenten van de bestuursrechters zelf (de Nieuwe Zaaksbehandeling) en geschraagd door aanpassingen van het bestuursprocesrecht, waaronder de
bestuurlijke lus (art. 8:51a e.v. Awb).3
Tegelijkertijd is er ook aandacht voor de andere kant van de professie van de
bestuursrechter: die van vormer van het recht, die leemtes in het recht, al dan niet
bewust veroorzaakt door de wetgever, invult. Met name De Poorter heeft aandacht
gevraagd voor deze functie.4 Ook voor deze functie heeft de wetgever faciliteiten
gecre€eerd, door het instellen van een grote kamer waarin hoogste bestuursrechtelijke rechtscolleges zijn vertegenwoordigd en door de mogelijkheid om een lid
van de Raad van State, Centrale Raad van Beroep of College van Beroep voor het
bedrijfsleven een conclusie te laten nemen (de advocaat-generaal; zie art. 8:12a
Awb). Hoewel deze faciliteiten primair lijken bedoeld voor het bevorderen van
rechtseenheid tussen de verschillende hoogste bestuursrechtelijke colleges, werd
in de parlementaire geschiedenis ook uitdrukkelijk overwogen dat met deze
instrumenten de rechtsvorming op een meer transparante wijze tot stand zou
worden gebracht.5 Het gevolg is wat men in economische literatuur parallellisatie
noemt: de rechter levert in reactie op een beroepschrift van een belanghebbende
twee zeer uiteenlopende diensten.6 Het is echter lang niet altijd duidelijk wanneer
welke dienst wordt geleverd, zeker niet voor de uiteindelijke klanten: het bestuursorgaan en de burger die een geschil hebben en dat geschil aan de rechter
voorleggen.

1
2
3
4
5
6

Over deze rol: Marseille & Sietses 2013; Marseille 2004; Schueler, Drewes e.a. 2007; Van
Ettekoven 2011; Van der Veen 2011.
Marseille 2012, p. 10-11.
Marseille & Sietses 2013 noemen drie instrumenten: in stand laten rechtsgevolgen, zelf in de zaak
voorzien in de bestuurlijke lus.
De Poorter 2013 en de NJB-special 2014 afl. 1.
Kamerstukken II 2009/10, 32 450, nr. 3 (MvT), p. 16-17 en Kamerstukken II 2010/11, 32 450, nr. 7,
p. 15 en p. 17-18.
Enigszins in dezelfde metafoor noemt Konijnenbelt (2000) rechtsvorming een (niet onbelangrijk)
bijproduct voor de hoogste bestuursrechters.
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1.2

Centrale vraag en plan van behandeling

De vraag die in dit preadvies centraal staat, is in hoeverre de rechtsontwikkeling
door de bestuursrechter tegemoetkomt aan de verwachtingen die ‘partijen’ die bij
de rechtsontwikkeling zijn betrokken, daarover hebben. Met ‘partijen’ wordt
primair gedoeld op de procespartijen: het bestuursorgaan en de burger. De
wetgever kan daar aan worden toegevoegd. Rechtsontwikkeling door de rechter
vindt immers plaats binnen het raamwerk dat door de wetgever is gecre€eerd.
Rechtsontwikkeling door de rechter is, zo wordt althans door De Poorter verondersteld, uiteindelijk een dialoog tussen wetgever en rechter.7 De onderzoeksvraag zou men tegen die achtergrond ook als volgt kunnen formuleren: is er wel
sprake van een dialoog tussen wetgever en rechter en doen procespartijen (bestuur en burger) ook mee aan die dialoog?
De centrale vraag wordt in drie stappen beantwoord. Allereerst wordt ingegaan
op de vraag wat onder rechtsontwikkeling moet worden verstaan. Vervolgens
wordt een kwantitatief beeld geschetst van de omvang van het probleem: hoe vaak
houdt de rechter zich bezig met de ontwikkeling van het recht en hoe vaak wordt
dat door de procederende burger van hem verwacht?
Dit kwantitatieve onderzoek biedt nog geen inzicht in de werking van het
mechanisme van rechtsontwikkeling door de bestuursrechter. Om hier meer zicht
op te krijgen, is een casestudy verricht. Aan de hand van interviews met representanten van de betrokken partijen (burgers, bestuursorganen en wetgever),
interviews met rechters en documentenstudie is gereconstrueerd op welke manier
de rechtsontwikkeling door de rechter tot stand komt en hoe partijen dat proces
ervaren en beïnvloeden. De bevindingen van deze casestudy vormen de derde stap
in de beantwoording van de onderzoeksvraag.

1.3

Object van onderzoek: rechtsvorming of rechtsontwikkeling?

Tot dusver is het object van onderzoek afwisselend aangeduid als rechtsvorming en
rechtsontwikkeling door de rechter. Beide termen overlappen deels, maar hebben
ook een deels andere betekenis. Immers: ‘wie het zelfde anders zegt, zegt iets
anders’. Daarom vooraf een poging tot begripsverheldering.
Het object van onderzoek betreft een activiteit van de bestuursrechter, meer in
het bijzonder de activiteit waardoor uiteindelijk recht wordt gevormd. De rechter
kan zelf recht vormen, waardoor het tot dan toe geldende recht (als bedoeld in 79
Wet RO, dus inclusief beleidsregels) wordt geamendeerd. De rechtsvorming blijkt
uit de effecten van de uitspraak op het recht: de rechter formuleert in zijn
uitspraak een rechtsregel die er tot dan toe niet was. Dit komt ook in het
bestuursrecht zo nu en dan voor.

7
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De Poorter 2013.

De ambtenarenrechter vormde bijvoorbeeld recht toen hij een formule vaststelde voor
de ontslagvergoeding bij het zogenoemde ontslag op andere gronden. Het ambtenarenrecht kende geen ‘kantonrechtersformule’,8 met als gevolg dat indien aan de
bevoegdheidsvoorwaarden is voldaan (lees: het bestuursorgaan heeft geen vertrouwen
meer in de ambtenaar) in principe ontslag is toegestaan. Eventuele vergoedingen die
de evenredigheid van zo’n beslissing iets dragelijker maken, kwamen veelal in de
schaduw van het recht tot stand. In een tweetal uitspraken van 28 februari 2013
introduceerde de CRvB echter een eigen formule aan de hand waarvan de vergoeding
in zo’n geval zou moeten worden berekend:9 bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld) x (aantal dienstjaren gedeeld door 2) x 0,5, 0,75 of 1, waarbij de laatste factor
wordt bepaald door de mate van verwijtbaarheid van de werkgever (51-65%, 65-80% en
80-100%). Deze regel was er voorheen niet en geldt nu als te hanteren formule voor het
berekenen van de vergoeding bij ontslag op andere gronden in het ambtenarenrecht.

Doorgaans blijkt het effect van een uitspraak pas als het bestuursorgaan na die
uitspraak een nieuw besluit moet nemen. Rechtsvorming is dan niet noodzakelijkerwijs het resultaat van een creatie door de rechter: het afkeuren van een
bestaande praktijk (buiten toepassing laten van een beleidsregel of algemeen
verbindend voorschrift) kan ook tot rechtsvorming leiden, niet door de rechter
maar door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan ziet zich dan immers geconfronteerd met een situatie waarin de toegepaste regels niet tot een rechtmatig
besluit leidt. Het ligt voor de hand dat het bestuursorgaan in zo’n geval initiatief
neemt tot wijziging van de wet, dan wel het zelf gevormde recht (bestuurswetgeving of beleidsregels) wijzigt. Het effect van de rechterlijke interventie is dan
rechtsvorming, die ook wel in een causaal verband tot de uitspraak staat, maar
die niet voor rekening van de rechter komt. Oftewel: de rechter heeft wel
bijgedragen aan de rechtsontwikkeling, maar heeft niet zelf recht gevormd.
Ook deze activiteit behoort tot het domein van dit onderzoek: de rechter doet
immers meer dan alleen het geschil beslechten, neemt een beslissing die voor
toekomstige bestuurshandelingen en de samenleving als geheel relevant is en
begeeft zich (daardoor) in het vaarwater van bestuur en wetgever.10
Er is in zoverre sprake van een glijdende schaal met aan het ene uiterste de voorziene
en bedoelde effecten van de rechterlijke uitspraak, blijkend uit formuleringen in de
uitspraak, die een heldere (nieuwe) rechtsregel en eventueel rechterlijk overgangsrecht
bevat, en aan het andere uiterste de onvoorziene (of mogelijk zelfs: onbedoelde)
beleidsimplicaties van rechterlijke uitspraken die pas na verloop van tijd aan het licht
komen. Ergens op de schaal wordt de bijdrage van de rechter aan de rechtsontwikkeling rechterlijke rechtsvorming.

8

9
10

De CRvB had in het verleden expliciet de kantonrechtersformule afgewezen, omdat de ambtenaar
aanspraak kan maken op een ruimhartiger vangnet bij werkloosheid: CRvB 9 december 2010,
ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173, TAR 2011/93.
CRvB 28 februari 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2044, AB 2013/231 m.nt. Van Arkel; CRvB 28
februari 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043, AB 2013/230 m.nt. Van Arkel.
De Poorter 2013, p. 6.
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Gelet op het bovenstaande wordt in het vervolg van dit preadvies gesproken van
de invloed van de rechter op de rechtsontwikkeling. Deze invloed is aanwezig
indien hij zelf recht vormt, maar kan ook aanwezig zijn indien het effect van zijn
beslissing in de uitspraak verder strekt dan het concrete geschil dat aan hem
wordt voorgelegd, en bijvoorbeeld naar aanleiding van zijn uitspraak recht wordt
gevormd door bestuursorgaan of wetgever.
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2 Rechtsontwikkeling
geoperationaliseerd

2.1

Inleiding

Een empirisch onderzoek naar de betekenis van rechtsontwikkeling door de
rechter vergt een operationalisering van dat begrip. Wanneer is de rechter bezig
met de ontwikkeling van het recht en waarin onderscheidt die activiteit zich van
rechtsvinding of rechtstoepassing, oftewel: het vaststellen van het concrete recht
tussen partijen?11
In de literatuur wordt de invloed van de rechter op rechtsontwikkeling veelal
normatief geduid.12 Daarbij passen uiteenlopende standpunten, van de rechter die
verplicht is om recht te spreken in concrete geschillen op grond van de wet (art.
11-13 Wet AB) en aan wie geen taak toekomt ten aanzien van de rechtsvorming,13
tot de rechter die wordt gezien als wetgever-plaatsvervanger en mede-rechtsvormer naast de wetgever.14 Welke positie men ook inneemt, het lijkt onbetwist dat
de rechter – ook de bestuursrechter – op zijn minst zo nu en dan bijdraagt aan de
rechtsontwikkeling, of het nu zijn taak is of niet.15
Om de rechtsontwikkeling door de rechter vast te stellen, zijn drie aangrijpingspunten denkbaar. Allereerst de procedure: de invloed van de rechter op de
rechtsontwikkeling blijkt uit de procedure die afwijkt van procedures waarin
‘slechts’ rechtsvinding of rechtstoepassing plaatsvindt. Het tweede aangrijpingspunt richt zich op het systeem van het recht: de rechter ontwikkelt het recht
wanneer het tot dan toe beschikbare recht – gevormd door wetgever en bestuur –
zwijgt (invullen van leemten) of een onwenselijke uitkomst heeft (correctiemechanisme). Het derde perspectief betreft de rechter zelf: welke ruimte ziet de
rechter voor rechtsontwikkeling, wanneer is de rechter van oordeel dat hij aan
rechtsvorming doet en welke rol ziet hij voor zichzelf bij de rechtsontwikkeling?
In dit hoofdstuk komen alle drie de aangrijpingspunten aan de orde.

11
12
13
14
15

Asser/Scholten 1974. Rechtsvinding of rechtstoepassing gelden als traditionele taken van de
rechter.
Zie bijvoorbeeld Broers & Van Klink 2001; Martens 2000.
Kortmann 2009 en iets verder uitgewerkt: Kortmann 2006.
Vranken 1995, nr. 184; Hirsch Ballin 1988, p. 236.
Brenninkmeijer 2000 en zie bijvoorbeeld ook: Vranken 2000.
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2.2

Procedureel perspectief

Dat de bijdrage van de rechter aan de rechtsontwikkeling bijzondere eisen stelt
aan de toegang tot en inrichting van de procedure bij de bestuursrechter, is een
tamelijk nieuw gegeven.16 De aandacht richt zich daarbij op de inrichting van de
procedure bij de hoogste rechters.17 Als voorbeeld kan worden gewezen op het uit
2007 daterende onderzoek van Marseille e.a., waarin enkele varianten van procedurele aanpassingen worden onderzocht die ruimte zouden kunnen bieden aan
rechtsvorming door de rechter. De onderzochte aanpassingen vari€eren van het
wijzigen van het hoger beroep in een verlofstelsel en een grievenstelsel tot de
instelling van een advocaat-generaal (in dat onderzoek belegd bij het OM),
verplichte procesvertegenwoordiging, prorogatie en de oprichting van een grote
kamer.18
Van de onderzochte modaliteiten om de rechtsontwikkeling door de rechter te
versterken, zijn het instellen van een grote kamer (art. 8:10a lid 4 Awb) en een
advocaat-generaal die een conclusie kan nemen (niet verbonden aan het OM,
maar aan de hoogste bestuursrechters, art. 8:12a Awb), overgebleven. Deze
procedurele wijzigingen zijn gerealiseerd met de inwerkingtreding van de Wet
aanpassing bestuursprocesrecht op 1 januari 2013.
Bij de behandeling door een ‘grote kamer’ wordt een beroepszaak behandeld
door een kamer met vijf leden in plaats van drie.19 Het doel van de grote kamer is
drieledig. Enerzijds wordt beoogd eenheid binnen een hogerberoepsinstantie te
bewerkstelligen, nu meerdere rechters, van meerdere organisatorische eenheden,
bij de behandeling van het beroep kunnen worden betrokken. Anderzijds wordt
beoogd om rechtseenheid tussen de verschillende hogerberoepsinstanties te
bevorderen, doordat leden van de verschillende colleges tevens plaatsvervanger
zijn in een van de andere colleges. De ruimere samenstelling biedt de mogelijkheid om een raadsheer of staatsraad van elke hogerberoepsinstantie bij de
behandeling van de zaak te betrekken. En ten derde wordt de grote kamer gezien
als communicatiemiddel jegens de buitenwereld. Behandeling door een grote
kamer ‘[zal] aan de rechtspraktijk en de verdere buitenwereld onmiddellijk
duidelijk maken dat het college zelf de zaak als belangrijk en de uitspraak ook
voor andere zaken als richtinggevend beschouwt’.20
De mogelijkheid van het nemen van een conclusie door een advocaat-generaal
is van hetzelfde laken een pak. Naar buitenlands voorbeeld wordt de mogelijkheid
geschapen om een ‘onafhankelijk, openbaar en met reden omkleed advies aan de
rechter’ uit te brengen over de in de zaak te nemen beslising. De conclusie kan
worden genomen door een lid van een van de drie bestuursrechtelijke colleges.21
De wetgever veronderstelt dat conclusies bijdragen aan de inhoudelijke kwaliteit

16
17
18
19
20
21
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Marseille, De Graaf & Smit 2007, p. 2.
Schreuder-Vlasblom 2011, p. 951.
Marseille, De Graaf & Smit 2007, p. 24 e.v.
Art. 42 lid 2 Wet op de Raad van State, art. 3a Beroepswet, art. 4a Wet bestuursrechtspraak
bedrijfsorganisatie.
Kamerstukken II 2009/10, 32 450, nr 3, p. 16.
Kamerstukken II 2009/10, 32 450, nr 3, p. 18.

van de rechtspraak in het algemeen en de rechtsvorming door de rechter in het
bijzonder, juist omdat een conclusie meer mogelijkheden biedt om de rechterlijke
beslissing te plaatsen in een breder verband van de rechtsontwikkeling.22
Wat zegt de procedure over de mate waarin de rechter bijdraagt aan
rechtsontwikkeling? Vast staat dat het gebruik van de grote kamer of de conclusies van de advocaat-generaal een zeer beperkt beeld van de rechtsontwikkeling geven. Het ligt voor de hand dat er gewoon veel meer rechtsontwikkeling
plaatsvindt, ook wanneer deze faciliteiten niet worden benut, bijvoorbeeld omdat
zich geen vraag van rechtseenheid voordoet.23
Daar komt bij dat de grote kamer en de advocaat-generaal niet de enige
procedurele aanpassingen zijn waarmee de rechter rechtsontwikkeling kan vormgeven. Er zijn ook andere, niet gereguleerde voorzieningen, zoals het benoemen
van plaatsvervangers in elkaars college die – zelfs zonder grote kamer – bij
beroepszaken worden betrokken. De samenstelling van de meervoudige kamer
die het (hoger) beroep behandelt, is dus ook een indicatie dat rechtsontwikkeling
plaatsvindt.
Daarnaast zijn er minder zichtbare procedurele aanpassingen, uiteenlopend
de commissie rechtseenheid bestuursrecht, die als ambitie heeft om eenduidige afspraken te maken over het bereiken van meer rechtseenheid,24 eventueel ander ‘geheim rechterlijk overleg’25 en het meelezen door leden die geen
zitting hebben in de kamer die de zaak behandelt. Zonder over deze praktijk een
oordeel te willen vellen,26 is in ieder geval duidelijk dat er veel meer procedurele
aspecten zijn waaruit men rechtsontwikkeling kan afleiden. Een deel van deze
procedurele aanpassingen onttrekt zich echter aan het zicht en dat maakt het
moeilijk om rechtsontwikkeling door de rechter vast te stellen, laat staan te
beïnvloeden.

2.3

Systematisch perspectief

Dan het tweede perspectief. Men zou de bijdrage van de bestuursrechter aan de
rechtsontwikkeling ook kunnen afleiden uit het gebrek aan rechtsvorming door
andere rechtsvormende instanties: de wetgever en in navolging daarvan het
bestuur. Hoewel met Adams en De Poorter kan worden vastgesteld dat de
rechtsvormende taken van de wetgever en van de rechter niet inwisselbaar zijn,27
omdat voor de laatste immers een concreet geschil de aanleiding moet zijn, is er
bezien vanuit de concrete norm niet veel verschil. De invloed op de rechtsvorming
door de rechter is vaak het resultaat van de onbepaaldheid van de rechtsnorm
22
23
24
25
26

27

Kamerstukken II 2009/10, 32 450, nr 3, p. 17.
Zie over de institutionele inrichting gericht op het bevorderen van rechtseenheid het preadvies
van Ortlep, i.h.b. paragraaf 2.3.
Zie Raad van State Jaarverslag 2013, p. 56.
Widdershoven 2006.
Vgl. Konijnenbelt 2000 en Damen 2004. Overigens zou men de vraag kunnen opwerpen hoe het
‘meelezen achter de schermen’ zich verhoudt tot de gesetzliche Richter in Duitsland, zie art. 101
Grundgesetz; en voorts: Langbroek & Fabri 2006, p. 11.
Adams 2006, p. 133; De Poorter 2014b.
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zoals die in de wet is geformuleerd.28 Soms gaat dat gepaard met een expliciete
overweging van de wetgever om de inkleuring van die rechtsnorm over te laten
aan de rechtspraktijk. Vranken wijst op de invulling van open normen, maar ook
op hele leerstukken als precontractuele aansprakelijkheid, de onrechtmatige overheidsdaad en de derdenwerking van overeenkomsten.29 Voor de operationalisering van de rechtsontwikkeling door de bestuursrechter ligt het voor de hand om
vooral te kijken naar de onbepaaldheid van de rechtsnorm die moet worden
toegepast, waarbij de sterkste aanwijzing voor rechterlijke rechtsontwikkeling
een soort pseudo-delegatiebepaling is, in die zin dat de wetgever in het wetgevingstraject expliciet heeft overwogen dat de verdere rechtsvorming aan de
rechtspraktijk wordt overgelaten.
Een voorbeeld van pseudo-delegatie kan worden gevonden in de totstandkomingsgeschiedenis van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Stb. 1996,
134). De loondoorbetalingsverplichting impliceert dat de werkgever belanghebbende
is bij besluitvorming over aanspraken van de werknemer tijdens diens ziekte. De
werkgever zal daarom informatie wensen over de aard van de ziekte. Tegelijkertijd
geldt het belang van privacy van de werknemer en kan deze er bezwaar tegen hebben
dat de werkgever de beschikking krijgt over medische informatie.30 Dit leidt tot een
spanningsveld waarbij de werkgever kan besluiten om bij twijfel over de ziekte het loon
stop te zetten, waarna de werknemer met een second opinion zijn ziekte aannemelijk
moet maken. Indien de werknemer zijn medische gegevens niet met de werkgever wil
delen, rest hem een loonvorderingsprocedure, waarbij het aan de rechter wordt overgelaten om te bepalen in hoeverre de privacy van de werknemer zich tegen het
verstrekken van deze medische gegevens verzet.31 De wetgever overweegt hier expliciet
dat over een dergelijke afweging in individuele gevallen geen algemene regels zijn te
stellen,32 en laat het aan de rechter om een stelsel te ontwikkelen waarin het privacybelang van de werknemer en het re€ele eigen (financi€ele) belang van de werkgever met
elkaar worden verenigd.33

Overigens komt het omgekeerde ook voor. Soms overweegt de wetgever expliciet
dat het niet de bedoeling is dat de rechter het recht nader ontwikkelt. Als
voorbeeld kan worden gewezen op de problematiek rondom de aanvullende beurs
bij een verstoorde ouder-kindrelatie. Het recht op een aanvullende beurs hangt af
van het inkomen van de ouder. Bij weigerachtigheid (om de inkomensgegevens te
verstrekken) of onvindbaarheid van de ouder ontstaat een probleem. Het uitvoerende bestuursorgaan (DUO) heeft hiervoor een regeling in het leven geroepen,
gebaseerd op een hardheidsclausule (art. 11.5 WSF 2000). Met de eerste poging

28

29
30
31
32
33
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Mertens 2009; zie ook Groenewegen 2006, p. 44 e.v. die een onderscheid maakt tussen de
vaagheid van de regel, het gebruik van evaluatieve termen, ambiguïteit van de regel, implicatieve
betekenis ervan of veranderingen in rechtssysteem of maatschappij.
Vranken 2000.
Kamerstukken II 1995/96, 24 439, nr. 3, p. 27.
Kamerstukken II 1995/96, 24 439, nr. 3, p. 28.
Kamerstukken II 1995/96, 24 439, nr. 3, p. 28.
Zie hierover: Rijpkema 2013, p. 4.

om het stelsel van studiefinanciering te vervangen door een leenstelsel werd deze
regeling overbodig geacht.34 Het wetsvoorstel bevatte hiertoe een beperking van
de hardheidsclausule, met de expliciete overweging dat daarmee zou worden
‘voorkomen dat in de praktijk rechtsvorming op dit punt optreedt’.35
In veel gevallen is de wetgever minder expliciet en blijft in het midden of het wel
of niet de bedoeling is dat de rechter bijdraagt aan de rechtsontwikkeling. In zo’n
geval geldt de hoofdregel dat hoe gesloten een wet ook is en hoe hoog de ambitie
van de wetgever om elk mogelijk geschil te reguleren ook is, er altijd de noodzaak
bestaat tot wetsinterpretatie.36 Men zou de bijdrage aan de rechtsontwikkeling
door de rechter daarom ook kunnen afleiden uit de praktische betekenis van de
rechterlijke uitspraak: er is sprake van rechtsontwikkeling indien de uitspraak
verder strekt dan het geschil dat ermee wordt beslecht, doordat in de uitspraak
bepaalde rechtsbegrippen of rechtsbeginselen worden geconcretiseerd.37
Van belang hierbij is dat de bestuursrechter een andere rechtsvormer op zijn
pad vindt: het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft dat ter discussie
staat. Vanuit het perspectief van bestuursorganen – zeker bij de beschikkingenfabrieken zoals DUO, IND, UWV, SVB – doet de rechter al aan rechtsontwikkeling
indien de uitspraak resulteert in een herziening van de uitvoeringspraktijk.
Oftewel: indien de uitspraak tot gevolg heeft dat verleende beschikkingen die
op een vergelijkbaar feitencomplex betrekking hadden, moeten worden herzien.
De bijdrage aan de rechtsontwikkeling wordt dan bepaald door de perceptie van
het bestuursorgaan. De ultieme consequentie kan zijn dat het bestuursorgaan zijn
uitvoeringspraktijk moet herzien (beleidsregels of algemeen verbindende voorschriften aanpassen), dan wel dat de wetgever de wet wijzigt.38 Bezien vanuit het
bestuur is zelfs sprake van rechtsontwikkeling indien de hoogste rechter een
wets- of beleidswijziging goedkeurt, of althans: niet afkeurt.
Wanneer men rechtsontwikkeling door de bestuursrechter beschouwt vanuit een
systematisch perspectief, doet zich het probleem voor dat de rechtsontwikkeling
niet altijd gericht is op het vullen van een leemte in het recht. Er zijn wel
voorbeelden waarin de rechter leemtes invult,39 maar in veel gevallen heeft de
rechtsontwikkeling door de rechter, waarbij deze een streep zet door het toegepaste recht (wet of beleidsregels), de vorm van een toets aan hoger recht, ofwel
omdat het bestuursorgaan met zijn beleid de wettelijke grenzen overschrijdt,
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Kamerstukken II 2011/12, 33 145, nr. 3, p. 10. Het wetsvoorstel had oorspronkelijk als titel
‘Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen
van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen
van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel’.
Kamerstukken II 2011/12, 33 145, nr. 3, p. 23.
Marseille 2010.
Marseille 2010, zie verder: Asser/Vranken 2005, nr. 9.
In de casestudy worden verschillende voorbeelden van dit mechanisme genoemd.
Vgl, het voorbeeld in paragraaf 1.3 over de ‘kantonrechtersformule’ in het ambtenarenrecht:
CRvB 28 februari 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2044, AB 2013/231 m.nt. Van Arkel; CRvB 28
februari 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043, AB 2013/230 m.nt. Van Arkel.
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ofwel omdat de toegepaste wet- en regelgeving in strijd komt met internationale
verdragen, inclusief Europees recht.
Het is niet moeilijk van deze varianten een voorbeeld te vinden. Overschrijding van de
wettelijke grenzen was bijvoorbeeld aan de orde bij het beleid van het zorgkantoor op
grond waarvan een persoonsgebonden budget werd geweigerd indien zich risicofactoren
voordoen (beheersing Nederlandse taal, schuldenproblematiek etcetera) en de aanvrager
zich niet laat ondersteunen door een wettelijk vertegenwoordiger, partner of inwonend
kind. Over dit beslissingsmodel oordeelde de CRvB dat het zorgkantoor de grenzen van
het recht, in dit geval meer in het bijzonder art. 4:35 Awb, overschrijdt.40 Uit de
parlementaire geschiedenis bij dit artikel vloeit voort dat ‘niet is beoogd uit te sluiten
dat de aanvrager die niet in voldoende mate over de capaciteiten of bekwaamheden
beschikt om de aan het pgb verbonden verplichtingen na te komen, bij derden de
daartoe benodigde ondersteuning inroept’. Het uitgangspunt van het zorgkantoor dat
deze ondersteuning slechts door een wettelijk vertegenwoordiger, partner of inwonend
kind kan worden verleend, is een beperking van de kring van derden die ondersteuning
kunnen bieden, waarvoor geen aanknopingspunten bestaan, aldus de Raad. Het ligt voor
de hand om ook te letten op erkende of bewezen capaciteiten van de (professionele)
hulpverleners of aanbieders van administratieve en financi€ele diensten.
Rechtsontwikkeling vanwege strijd met internationaal recht doet zich bijvoorbeeld
voor in de uitspraak van de CRvB van 21 maart 2014.41 Ter discussie stond een besluit
van de Sociale Verzekeringsbank, waarin een uitkering op grond van de Algemene
nabestaandenwet (ANW) werd toegekend. Deze uitkering was echter op grond van de
Wet Woonlandbeginsel in de sociale zekerheid (Wwsz) en een daarop gebaseerde
ministeri€ele regeling gematigd tot 60% van de uitkering die men in Nederland zou
ontvangen, omdat de uitkeringsgerechtigde in Turkije woonachtig was. De rechter
concludeerde dat toepassing van het woonlandbeginsel in strijd kwam met Besluit
3/80 van de EG-Turkije Associatieraad, dat voorschrijft dat ‘uitkeringen aan nagelaten
betrekkingen’ op ‘generlei wijze worden verminderd, gewijzigd, geschorst, ingetrokken
of verbeurdverklaard op grond van het feit dat de rechthebbende in Turkije woont’.42

Is het mogelijk om uitspraken die bijdragen aan de rechtsontwikkeling te herkennen op grond van het recht dat de rechter moet toepassen? Oftewel: is het
mogelijk om aan de hand van de formulering van wetgeving of aan de hand van
de beleidsimplicaties rechterlijke rechtsontwikkeling te herkennen? Het simpele
antwoord is dat de werkelijkheid nog niet zo eenvoudig is. De voorbeelden
illustreren dat uitspraken die misschien wel als zeer bepalend voor de
rechtsontwikkeling worden ervaren, dat strikt genomen – redenerend van uit
het systeem van het recht – niet zijn. Weliswaar hebben de uitspraken gelding
buiten de context van het concrete geschil, omdat het zorgkantoor zijn beslissingsmodel zal moeten aanpassen en de SVB geen toepassing meer kan geven
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CRvB 10 juli 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:1780, AB 2013/403 m.nt. Tollenaar.
CRvB 21 maart 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:845, USZ 2014/183 m.nt. Van der Mei. Strikt genomen
was de rechtsvorming al gedaan door de Rechtbank Amsterdam; de CRvB bevestigde immers
deze uitspraak.
De ANW bood ook geen grondslag om de uitkering te baseren op het bestaansminimum.

aan het woonplaatsbeginsel. In zoverre lijkt het er zelfs op dat de rechter recht
heeft gevormd en iets nieuws toevoegt aan het recht dat het te beslechten geschil
overstijgt.43 Toch zou men met evenveel overtuigingskracht kunnen betogen dat
in beide gevallen geen sprake is van rechtsvorming of rechtsontwikkeling, maar
van rechtstoepassing, waarbij de toepassing van het hogere recht leidt tot diskwalificatie van het lagere recht. Dat deze rechtstoepassing effect heeft buiten het
geschil om, is dan een (al dan niet beoogd) neveneffect.

2.4

Rechtersperspectief

Een derde perspectief op de rechtsontwikkeling is dat van de rechter zelf.
Wanneer heeft de rechter het idee dat hij het recht ontwikkelt? Het ambacht
van de rechter verlangt meer dan simpelweg het recht op de feiten toe te passen.
Hij zal zo nu en dan moeten beslissen hoe hij de relevante rechtsregels zal
interpreteren. Marseille noemt die activiteit al rechtsvorming.44 Deze opvatting
kan worden begrepen vanuit de idee dat met het toepassen van een regel op een
casuspositie het recht zodanig wordt gevormd dat vanaf nu duidelijk is hoe het
recht luidt voor dergelijke casusposities. Dit is het perspectief waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen de ‘gladde gevallen’, die duidelijk onder een regel
vallen of waarover eerder al is besloten dat ze onder de regel vallen, en de ‘nietgladde gevallen’ of ‘hard cases’ waarbij de toepassing van de regel niet vanzelfsprekend is.45
De meeste rechters die geïnterviewd zijn in het kader van dit onderzoek, hebben
een andere opvatting over het begrip rechtsvorming en hun bijdrage aan de
rechtsontwikkeling. De primaire reden waarom rechters tot een oordeel worden
geroepen, is een concreet geschil. Het is daarom niet vreemd dat rechters doorgaans
geschilbeslechting als primaire taak noemen.46 Er is een gereedschapskist met
interpretatiemethoden beschikbaar om binnen het bestaande recht het geschil te
beslechten. Deze methoden vari€eren van grammatische, historische tot teleologische methoden.47 De grammatische of tekstuele interpretatie blijft het dichtst
bij de tekst van de wet. Bezien vanuit een strikte opvatting over het legaliteitsbeginsel wordt het recht toegepast zoals dat door de wetgever is opgeschreven.48
Een voorbeeld vormt CRvB 11 mei 2012, waarin de Raad zich buigt over een besluit op
grond van de Werkloosheidswet, meer in het bijzonder over de dagloonberekening op
grond van het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen. Dit besluit kende een
voorganger in de vorm van het Besluit Dagloonregels IWS waarin een net iets andere
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De Poorter & Van Roosmalen 2009, p. 18 maken het onderscheid tussen rechtsvinding (alles wat
de rechter doet om het geschil te beslechten) en rechtsvorming (daaraan iets nieuws toevoegen).
In dezelfde zin: Polak 2014.
Marseille 2010.
Vgl. Houweling 1996, p. 64. En ook: Neerhof 1994, p. 226 die het heeft over de neiging om te
zoeken naar confectiewerk.
Neerhof 1994, p. 154-155.
Terminologie ontleend aan Asser/Scholten 1974.
Ranchord!as 2014, p. 25.
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terminologie werd gehanteerd. De rechtsvraag waarop de Raad een antwoord moest
formuleren, betrof de interpretatie van het nieuwe besluit, dat – volgens het bestuursorgaan – moest worden gelezen op dezelfde manier als het oude besluit, wat voor de
belanghebbende burger nadeliger zou uitpakken (namelijk: zou leiden tot een lager
dagloon en een lagere uitkering). De Raad hield echter vast aan de tekst van het nieuwe
besluit, en overweegt dat het ‘uit hoofde van de rechtszekerheid die justitiabelen
moeten kunnen ontlenen aan hetgeen als algemeen verbindend voorschrift is gepubliceerd’ niet aanvaardbaar is om ‘een uitleg aan dit artikellid te geven die geen steun
in de tekst van dit artikellid vindt’.49 De Raad merkt daarbij nog op dat indien de
regelgever een andere bedoeling met dit artikellid heeft (gehad), het aan hem is om dat
duidelijk en eenduidig in de tekst op te nemen.

In veel gevallen blijkt het niet eenvoudig om iets duidelijk en eenduidig in de wet
op te nemen. Vage normering, maar ook – en daar wijst Ranchord!as op50 –
nieuwe technologische ontwikkelingen die bij het vaststellen van de norm niet
konden zijn meegenomen, dwingen om de grenzen van de geschreven norm op
te zoeken. In dat geval biedt de wetshistorie soms aanknopingspunten.
Een voorbeeld wordt gevormd door ABRvS 20 april 2004, over de weigering van de
openbaarmaking van stukken op grond van de Wob. Openbaarmaking was (deels)
geweigerd omdat de stukken persoonlijke beleidsopvattingen zouden bevatten. De
belanghebbende voert daarop aan dat het gaat om stukken over een besluit dat
inmiddels is genomen. De Raad overweegt op deze beroepsgrond, met verwijzing naar
de parlementaire geschiedenis, dat ook wanneer een document geen onderwerp van
intern beraad meer uitmaakt, de persoonlijke beleidsopvattingen beschermd blijven en
vult daarmee in hoe ver de term ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ uit art. 11 Wob
reikt.51

Biedt de wetshistorie geen uitkomst, dan zijn de maatschappelijke doeleinden die
met de wet worden nagestreefd leidend. Wat hebben wetgever en bestuursorgaan
eigenlijk bedoeld?
Als voorbeeld kan worden gewezen op ABRvS 18 oktober 2006. De casus handelt over
een afwijzende beslissing op een verzoek om vergunning voor het plaatsen van twee
partytenten op een terras. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is een
vergunning nodig voor het hebben van een terras, waaraan dan ook voorschriften
kunnen worden verbonden met betrekking tot onder meer de verzorging en het
uiterlijk aanzien van het terras. Ter invulling van deze bevoegdheid heeft het bevoegde
bestuursorgaan (de burgemeester) een terrassennotitie opgesteld – een beleidsregel als
bedoeld in art. 1:3 lid 4 Awb – waaruit voortvloeit dat een terras dient te bestaan uit
meubilair zo nodig aangevuld met parasols en terrasafscheidingen. Over partytenten
wordt niet gerept. De Afdeling gaat echter af op de verklaring ter zitting, gedaan
namens de burgemeester, dat is bedoeld dat het plaatsen van partytenten anders dan
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CRvB 11 mei 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BW6285, AB 2012/197 m.nt. Bröring.
Ranchord!as 2014, p. 20.
ABRvS 20 april 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT4253, JB 2005/170 m.nt. Overkleeft-Verburg.

parasols niet is toegestaan. De vergunning is dus terecht geweigerd op grond van de
klaarblijkelijke bedoeling van het recht.52

Tussen deze interpretatiemethoden is geen absolute rangorde aan te brengen, hooguit een relatieve, waarbij de grammatische en de wetshistorische
methode de meeste kracht hebben.53 Doorgaans worden de methoden afwisselend gebruikt. Wat de interpretatiemethoden gemeen hebben, is dat de
rechter zoveel mogelijk binnen de grenzen van het recht blijft. Hij zoekt
wellicht de grenzen van het geschreven recht op, maar gaat daar niet overheen, vormt geen nieuw recht en ontwikkelt dat recht ook niet, in ieder geval
niet actief. Bezien vanuit het perspectief van de rechter is rechtsontwikkeling
door de rechter iets heel bijzonders en komt het bijna nooit voor. En als het al
plaatsvindt, dan liefst in een bijzondere procedure om de legitimiteit van de
rechterlijke beslissing te vergroten en waar nodig met formulering van
rechterlijk overgangsrecht.54

2.5

Wat bepaalt rechtsontwikkeling?

De verschillende perspectieven op rechtsontwikkeling door de bestuursrechter
impliceren verschillende keuzes voor de operationalisering van het begrip. En
deze keuzes maken weer dat ofwel de rechter heel vaak bijdraagt aan de
rechtsontwikkeling (wanneer men let op de aard van de regelgeving waaraan
getoetst wordt of de (beleids)implicaties van een uitspraak), of juist bijna nooit
(wanneer men het de rechter vraagt of uitsluitend let op de inzet van de grote
kamer of de conclusies van de advocaat-generaal).
Het voorgaande maakt in ieder geval duidelijk dat twee factoren een belangrijke
rol spelen bij de rechtsontwikkeling door de rechter. In de eerste plaats is dat de
gevolgde procedure inclusief de uitspraak die daarvan het resultaat is. De rechter
kan door te kiezen voor een bijzondere procedure, of door in zijn uitspraak
algemenere formuleringen te gebruiken die het geschil overstijgen, laten zien
dat de uitspraak belangrijk is voor de rechtsontwikkeling.
De tweede factor betreft de impact van een uitspraak op de partijen die
betrokken zijn bij de vorming van het recht: de wetgever en het bestuur. De mate
waarin de wetgever zich genoodzaakt ziet om te reageren en wetgeving aan te
passen, of het bestuursorgaan om beleid te wijzigen zijn dan twee indicatoren dat
rechtsvorming plaatsvindt. Dit sluit aan bij het systematische perspectief: de
rechtsnormen zoals die tot dan toe waren geformuleerd moeten – blijkbaar –
worden bijgesteld naar aanleiding van een uitspraak.
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ABRvS 18 oktober 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ0345, AB 2007, 31 m.nt. Tollenaar. Een ander
voorbeeld waarbij de ‘bedoeling’ van beleid leidend is: ABRvS 21 februari 2007, ECLI:NL:
RVS:2007:AZ8987, AB 2007, 125 m.nt. Tollenaar over de weigering van een nachtontheffing.
Groenewegen 2006, p. 190.
Haazen 2001.
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De ambitie van deze studie is om de rechtsontwikkeling door de bestuursrechter empirisch te beschrijven. Gelet op de verschillende benaderingen wordt
eerst in kwantitatieve zin een beeld geschetst van de bijdrage van de rechter aan
de rechtsontwikkeling. Vervolgens wordt aan de hand van een casestudy de
invloed van de rechter op de rechtsontwikkeling op enkele beleidsterreinen in
kaart gebracht, inclusief de reacties daarop van de betrokken partijen.
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3 Beeld van rechtsontwikkeling door
de bestuursrechter

3.1

Inleiding

De operationalisering van de rechtsontwikkeling door de bestuursrechter geeft
mogelijkheden om het verschijnsel verder in kaart te brengen. Hiermee wordt een
aantal empirische vragen beantwoord. Allereerst is dat de vraag in welke mate de
rechter aan rechtsontwikkeling doet. De aangrijpingspunten hierbij zijn het
gebruik van bijzondere procedurele faciliteiten (grote kamer en advocaat-generaal) en formuleringen in de uitspraak waarin de rechter expliciteert juist niet aan
rechtsvorming te doen (par 3.2 en 3.3). Uiteindelijk zijn het de uitspraken waaruit
rechtsontwikkeling moet blijken. In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op wat we
eigenlijk van die uitspraken weten: hoe vaak bevatten uitspraken een scherpe
regel die de zaak overstijgt? Vervolgens verschuift de aandacht naar de consument
van de rechter: hoe vaak verwacht de burger dat de rechter het recht ontwikkelt
(par 3.5)?

3.2

Wanneer zeker wel rechtsontwikkeling plaatsvindt

Rechtsontwikkeling vindt in ieder geval plaats wanneer gebruik wordt gemaakt
van een grote kamer of een advocaat-generaal. Sinds de inwerkingtreding van de
wet die deze faciliteiten mogelijk maakt (1 januari 2013), heeft de grote kamer
drie maal over een zaak geoordeeld en is vijf maal een advocaat-generaal gevraagd
een conclusie te nemen.55 In alle gevallen waarin een grote kamer zich over een
zaak boog, werd ook de staatsraad advocaat-generaal ingeschakeld.56
De eerste zaak waarin de grote kamer en de advocaat-generaal zich hebben
gebogen, betrof de ‘redelijke termijn’ voor de duur van de bestuursrechtelijke
procedure. De conclusie van de staatsraad advocaat-generaal bood helderheid
over de vraag welke behandelduur de rechter voor de verschillende fasen van de
procedures en de procedure als geheel nog als redelijk kon aanmerken in het licht
van de rechtspraak van het EHRM.57 De rechterlijke beslissing bestond eruit dat
de redelijke termijn voor het afdoen van de totale procedure (bezwaar, beroep en
hoger beroep) in beginsel vier jaar bedraagt.58
55
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Gegevens tot 1 februari 2015.
Gebaseerd op de gepubliceerde uitspraken en conclusies op rechtspraak.nl en het jaarverslag over
2013 van de Raad van State.
Conclusie Staatsraad A-G Widdershoven 23 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1586.
ABRvS 29 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:188, AB 2014/115 m.nt. Barkhuysen & Van Emmerik.
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De tweede conclusie betrof een asielkwestie en draaide om de bescherming van
getuigen voor het Internationaal Strafhof. Het betrokken bestuursorgaan (staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) vond dat deze getuigen bescherming genoten
van het Internationaal Strafhof en dat daarmee de plicht van Nederland om
bescherming te bieden verviel. De conclusie richt zich op de verhouding tussen
het internationale recht, het Europese recht en het nationale vreemdelingenrecht.59 Deze zaak werd niet behandeld door een grote kamer, maar door een
meervoudige. De kwestie waarover de advocaat-generaal zich uitlaat is beperkt tot
een rechtsvraag binnen !e!en college, namelijk de Afdeling.
De derde conclusie ging over het coffeeshopbeleid, meer in het bijzonder over
de vraag of het ingezetenencriterium dan wel het beslotenclubcriterium in de
grensregio’s in overeenstemming zijn met de Grondwet, internationale verdragen
en het Europees recht.60 Ook deze conclusie is niet door een grote kamer, maar
door een meervoudige kamer aangevraagd. En ook nu was de relevantie van de
rechtsvraag beperkt tot het rechtsgebied dat tot de competentie van de Afdeling
hoort.61
De vierde conclusie betrof de verheldering van het bestuursorgaanbegrip, meer
in het bijzonder waar het privaatrechtelijke rechtspersonen zonder publiekrechtelijke bevoegdheden betreft. Deze rechtspersonen (of het bestuur ervan) kan
onder omstandigheden toch een bestuursorgaan zijn wanneer de overheid de
uitoefening van de taak van deze rechtspersoon betaalt en bepaalt.62 Deze conclusie is gevraagd door de grote kamer van de Afdeling. En hoewel de aanleiding
bestond uit een tweetal zaken bij de Afdeling,63 strekt de reikwijdte van deze
conclusie – ook getuige de verkenning van de jurisprudentie – zich uit over alle
hogerberoepsinstanties.
De meest recente conclusie is genomen in een zaak die eveneens door de grote
kamer is behandeld. Het betrof de vraag hoe een acceptatie en weigering van een
melding zouden moeten worden gekwalificeerd. Dit leidde tot een conclusie van
de advocaat-generaal waarin de mogelijke rechtsbescherming bij meldingstelsels
werd verkend,64 en uiteindelijk tot een uitspraak van de Afdeling waarin de
instemming met een melding gelijkgesteld werd met een besluit.65
Wat opvalt aan de procedures waarin grote kamer en advocaat-generaal worden
ingeschakeld, is dat deze interventies in aantal beperkt zijn. Ook valt op dat het
gebruik van deze instrumenten niet beperkt blijft tot het bevorderen van
rechtseenheid: twee van de vijf conclusies hadden betrekking op een bijzonder
rechtsgebied. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat er ongetwijfeld veel meer
rechtsontwikkeling plaatsvindt, ook wanneer deze faciliteiten niet worden gebruikt. Eerder werden al de onzichtbare procedures genoemd, zoals rechterlijk
overleg of het meelezen achter de schermen. Wanneer men afgaat op de aantallen
59
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conclusies en zaken voor de grote kamer, kan men veilig concluderen dat de
advocaat-generaal en de grote kamer deze onzichtbare procedures (nog) niet
hebben verdrongen.

3.3

Grens van de rechtsvormende taak

Om een beeld te krijgen van de mate waarin de rechter bijdraagt aan de
rechtsontwikkeling is ook interessant om te kijken naar de situaties waarin de
rechter stuit op de grens van wat hij nog tot zijn taak rekent. Deze gevallen
kunnen worden herkend aan de hand van een inhoudelijke overweging daartoe.
De uitspraak bevat in dat geval een overweging van het type ‘dat gaat de
rechtsvormende taak van de rechter te buiten’.
Als voorbeeld van een uitspraak waarin een rechter oordeelt dat een rechtsvraag
de rechtsvormende taak te buiten gaat, kan worden gewezen op de uitspraak van
de CRvB van 25 april 2014 (USZ 2014/213) over een vordering van de Minister van
OCW op een student, omdat deze met zijn inkomen de ‘vrije voet’ heeft overschreden. De student doet in (hoger) beroep een beroep op verdragsrechtelijke
discriminatieverboden, omdat hij zou worden benadeeld ten opzichte van studenten van wie – conform de bestendige uitvoeringspraktijk – de studiefinanciering met terugwerkende kracht is onderbroken of be€eindigd. Met zo’n
onderbreking of be€eindiging zou er geen overschrijding van de vrije voet plaatsvinden en zou dus de grondslag aan de vordering ontbreken. De Raad overweegt
over deze beroepsgrond:
‘Het discriminatieverbod waarop appellant zich beroept, vereist niet dat zodanig
uitgewerkte regelingen worden getroffen dat elke onevenwichtigheid in elke denkbare
situatie wordt voorkomen. Een zekere grofmazigheid in methodiek zoals die opgenomen is in art. 3.17 van de Wsf 2000, kan worden gerechtvaardigd door het belang dat
de wetgever hecht aan het streven de uitvoeringslasten te beperken. Het ongedaan
maken van ongelijke behandeling die daar het gevolg van is, gaat de rechtsvormende
taak van de rechter te buiten.’

De ‘onevenwichtigheid’ waar de Raad op wijst, is de evenredigheid van de
belangenafweging die aan de wet of het beleid ten grondslag ligt. Dat de rechter
deze evenredigheid marginaal toetst – en expliciet accepteert dat er enige onevenwichtigheid in de afweging besloten zit – is niet nieuw of opmerkelijk. Dat de
rechter deze beperking verbindt aan de grenzen van zijn rechtsvormende taak is
evenmin opmerkelijk, maar dit gebeurt lang niet altijd zo expliciet, zeker niet in
het bestuursrecht. Afgaand op de op rechtspraak.nl gepubliceerde jurisprudentie
wordt een overweging over de rechtsvormende taak het vaakst gehanteerd in
civielrechtelijke zaken.66

66

Alleen uitspraken waarin werd overwogen dat een rechtsvraag ‘de rechtsvormende taak’ te buiten
ging (of waarin in andere woorden hetzelfde werd overwogen) zijn geteld.
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Tabel 1

Spreiding uitspraken over ‘rechtsvormende taak’ over rechtsgebieden67

Rechtsgebied

Totaal %

Uitspraken 2013-2014 %

Bestuursrecht

36

36

Civiel recht

45

41

Strafrecht

19

23

Totaal

100

100

n

357

69

De tabel laat zien dat het aantal malen dat de rechter de grens van de rechterlijke
taak aangeeft per rechtsgebied enigszins verschilt, waarbij met name opvalt dat
de rechter in civiele zaken iets vaker zo’n overweging opneemt dan zijn bestuursrechtelijke collega. Men zou ook kunnen nagaan hoe groot de kans is dat een
rechter bij zijn uitspraak de grens van zijn rechtsvormende taak afbakent. Voor
die berekening worden de gevonden uitspraken gedeeld door het totale aantal
gepubliceerde uitspraken per rechtsgebied. De onderstaande tabel bevat het
percentage uitspraken per rechtsgebied met een expliciete overweging over de
rechtsvormende taak.
Tabel 2

Aandeel uitspraken over ‘rechtsvormende taak’ ten opzichte van het
totaal68

Rechtsgebied

%

Bestuursrecht

0,07

Civiel recht

0,19

Strafrecht

0,13

Wanneer men de percentages vergelijkt, blijken de civiele rechter en de strafrechter procentueel gezien vaker een overweging over de rechtsvormende taak op te
nemen dan de bestuursrechter. Blijkbaar laat de bestuursrechter de rechtsvormende taak in het midden of wordt hij er niet toe uitgedaagd om een overweging
over de rechtsvormende taak op te nemen in zijn uitspraak.
De bestuursrechtelijke uitspraken met een overweging over de rechtsvormende
taak, kunnen worden uitgesplitst naar de verschillende instanties. De onderstaande tabel bevat de uitsplitsing per bestuursrechtelijke instantie.

67

68
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Gegevens verzameld op 21 januari 2015. Op grond van het Besluit selectiecriteria uitsprakendatabank Rechtspraak.nl 2012 kan ervan uit worden gegaan dat na 2012 alle uitspraken van de
hoogste bestuursrechters zijn gepubliceerd. Daarom bevat de tabel afzonderlijk de gegevens over
de jaren 2013 en 2014.
Gebaseerd op het totaal aantal gepubliceerde uitspraken per rechtsgebied: bestuursrecht:
175.887, civiel recht: 84.811 en strafrecht: 51.904 (laatst geverifieerd op 21 januari 2015).

Tabel 3

‘Rechtsvormende taak’ uitgesplitst naar instantie69

Instantie

Totaal %

Uitspraken 2013-2014 %

53

52

Raad van State

5

12

Centrale Raad van beroep

6

4

College van Beroep voor het bedrijfsleven

3

8

Gerechtshoven

16

8

Rechtbanken

14

16

2

-

Totaal

100

100

n

129

25

Hoge Raad

Andere (RvB Belastingzaken Ned Antillen)

De tabel laat zien dat met name de Hoge Raad frequent een overweging opneemt
over de rechtsvormende taak. Wanneer men dit samen neemt met de eerdere
constatering dat de civiele en de strafrechter vaker een overweging opnemen over
de rechtsvormende taak, dringt zich het beeld op dat de Hoge Raad, die immers
actief is het civiele recht, strafrecht en het bestuursrecht, relatief veel belang hecht
aan de explicitering van de rechtsvormende taak.
Wat verder opvalt, is dat de uitspraken waarin de Afdeling zich expliciet buigt
over haar rechtsvormende taak, vooral in de laatste twee jaar zijn gedaan. Dit past
wellicht bij de aandacht die rechtsvorming van de Afdeling heeft gekregen in de
recente jaren.70
Hoe moet de overweging over de rechtsvormende taak worden geïnterpreteerd?
Duidelijk is in ieder geval dat de rechter zich met zo’n overweging bewust is van
zijn rechtsvormende taak. Ook is duidelijk dat de rechter concludeert dat hij op de
grenzen van die taak is gestuit en de rechtsvraag teruglegt bij een andere
rechtsvormer: de wetgever of het bestuursorgaan. Deze overweging zegt echter
nog niets over de uitspraken die w!el bijdragen aan de rechtsontwikkeling.

3.4

Rechtsvormende karakter van uitspraken

In het voorgaande zijn twee categorie€en uitspraken behandeld: de categorie
waarin de procedure al verraadt dat sprake is van rechtsontwikkeling en de
categorie waarin de rechter expliciteert niet aan rechtsvorming te doen en dus
ook niet bij wil dragen aan de rechtsontwikkeling. Wat resteert is een (grote)
tussencategorie waarbij voorlopig onduidelijk is of de rechter bijdraagt aan de
rechtsontwikkeling. De rechtsontwikkeling door de rechter vindt uiteindelijk
plaats in de uitspraak. Dit impliceert dat men uit kenmerken van die tekst zou
kunnen afleiden wat de reikwijdte van de rechterlijke beslissing is. Neerhof heeft
voor zijn onderzoek uit 1994 een meetinstrument ontwikkeld waarmee

69
70

Gegevens zijn het laatst geverifieerd op 21 januari 2015.
Onder meer: De Poorter & Van Roosmalen 2009.
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rechterlijke beslissingen kunnen worden gescoord op het informatiegehalte,
uiteenlopend van casuïstisch tot scherpe algemene regel.71 Indien de rechter
een scherpe algemene regel formuleert, draagt hij bij aan de rechtsontwikkeling.
Hij beperkt zich dan immers met zijn uitspraak niet tot het te beslechten geschil,
maar formuleert of bevestigt een regel, die betekenis heeft buiten dat geschil om.
Neerhof analyseert met zijn meetinstrument geselecteerde uitspraken op een
rechtsgebied waarin een rechtsvraag wordt behandeld. De geselecteerde rechtsgebieden betreffen de regelgeving omtrent de superheffing, scholing met een WWuitkering, vrijstelling van het bestemmingsplan, standplaatsvergunning, en contra
legem werking van algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Deze rechtsgebieden zijn gekozen vanwege de verschillende rechterlijke colleges die bevoegd
zijn om over de rechtsvragen te oordelen.72 In tabel 4 is weergegeven welk deel
van de uitspraken een scherpe regel bevat en welk deel zich beperkt tot het
concrete geschil.
Tabel 4

Vergelijking totaalscores naar informatiegehalte (in %)73
Superheffing

WW

Vrijstelling

Standplaatsen

Contra
legem

Totaal

Casuïstisch

13

13

22

12

37

18

Vage regel

58

32

36

49

30

43

Scherpe regel

29

55

42

38

33

39

100

100

100

100

100

100

31

53

23

76

30

213

Totaal
n

Uit de tabel kunnen twee conclusies worden getrokken. Allereerst zijn er grote
verschillen in de mate van rechtsontwikkeling in de uitspraken, per rechtsvraag,
per rechtsgebied en per rechtscollege. Het percentage uitspraken met een scherpe
algemene regel (waarmee wordt bijgedragen aan de rechtsontwikkeling) verschilt
van 29% (superheffing) tot 55% (WW) van de geselecteerde uitspraken. Neerhof
heeft hiervoor verschillende verklaringen, die onder meer verband houden met de
mate waarin het bestuursorgaan zelf al aan rechtsvorming doet (bijvoorbeeld in
beleidsregels), de cultuur en caseload van het hoogste bestuursrechtelijk college
en de inrichting van de rechtsbescherming in twee instanties.74
De tweede conclusie is dat hoe dan ook een aanmerkelijk deel van de uitspraken van de rechter een scherpe, de zaak overstijgende regel bevat. Anders gezegd:
71
72

73
74
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Neerhof 1994, p. 68-92.
Het CBb was bevoegd ten aanzien van de superheffing; de CRvB ten aanzien van de WW en de
Afdeling Rechtspraak ten aanzien van vrijstelling van het bestemmingsplan en standplaatsvergunningen. Voor wat betreft de contra legem werking van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur heeft Neerhof uitspraken van alle hoogste rechtscolleges bestudeerd.
Overgenomen uit Neerhof 1994, p. 135.
Neerhof 1994, p. 218 e.v.

de rechter heeft een behoorlijke invloed op de rechtsontwikkeling. Neerhof komt
op een gemiddeld percentage van 39% van de uitspraken. Soms is de
rechtsontwikkeling een bevestiging van een al bestaande (jurisprudentie)regel,
in andere gevallen is sprake van een nieuwe regel.
De onderzoeksgegevens dateren van 1994. Er is geen recent(er) onderzoek dat
de conclusies van Neerhof bevestigt of weerlegt. Verondersteld kan echter worden
dat het aandeel uitspraken met een algemene, zaaksoverstijgende regel, in de
loop der jaren niet geringer is geworden. Dit houdt verband met de afnemende
normerende betekenis van wetgeving, onder meer vanwege de invloed van innovaties en een toenemend belang van de globaliserende rechtsorde.75 Wetgeving
loopt achter bij maatschappelijke ontwikkelingen, of bevat geen duidelijke materi€ele norm. Het gevolg: meer ruimte voor het bestuur en – als gevolg daarvan –
een grotere betekenis van de rechterlijke uitspraken waarin de keuzes van het
bestuur worden goed- of afgekeurd.

3.5

Verwacht de burger rechtsvorming door de bestuursrechter?

De volgende vraag is of de burger van de rechter verlangt dat deze een algemene
regel formuleert en dus meer doet dan alleen het beslechten van het geschil
tussen hem en het bestuursorgaan. Het antwoord op deze vraag is nog niet zo
eenvoudig te formuleren, allereerst natuurlijk omdat burgers in veel soorten en
maten voorkomen.76 Dat maakt ook dat de verwachtingen over de interventie van
de rechter zullen verschillen. We weten echter wel iets over de redenen van
burgers om zich tot de bestuursrechter te wenden. Voor een onderzoek naar de
implementatie van de nieuwe zaaksbehandeling zijn 164 zittingen van verschillende rechtbanken geobserveerd. Hierbij zijn alleen ‘unus-zittingen’ geobserveerd: zittingen waarbij het beroepschrift werd behandeld door een
enkelvoudige kamer.77 Na de zitting zijn procespartijen geïnterviewd: 64 maal
heeft de eiser de enquête ingevuld; 84 maal (ook) de gemachtigde van de eiser en
124 maal de (gemachtigde van) verweerder. E!en van de enquêtevragen betrof de
vraag wat het motief van de eiser was om in beroep te gaan. De vraag aan de
gemachtigden (van eiser en van verweerder) was waarom zij dachten dat eiser in
beroep ging. De respondenten konden meerdere antwoorden kiezen. Onderstaande tabel bevat de percentages van de respondenten die voor een van de
genoemde antwoordcategorie€en hebben gekozen.

75

76
77

Men zou deze verschijnselen kunnen vatten onder de cultuur die Neerhof noemt als verklaring
voor rechtsontwikkeling door de rechter. Over innovaties: Ranchord!as 2014, p. 20 en eerder:
Scheltema 2004. Het belang van de globaliserende rechtsorde: De Poorter 2014a.
Dat maakt het onderzoek naar de burger en de Awb ook zo lastig, waardoor een tamelijk selecte
groep als ‘Awb-burger’ wordt geportretteerd. Zie: Laemers e.a. 2006, p. 84.
De zittingen zijn min of meer ‘at random’ geselecteerd in een vijftal rechtbanken. De selectiecriteria die daarbij gebruikt zijn waren: geen fiscale en geen vreemdelingenzaken.
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Tabel 5

Motieven voor de eiser om in beroep te gaan (in %, meerdere
antwoorden mogelijk)
Eisers

Gem. eisers

Gem.
verweerder

Relevante informatie is ten onrechte niet meegenomen in de besluitvorming

53

49

27

Het bestuursorgaan heeft een fout gemaakt die
moet worden hersteld

47

52

53

Eiser is niet eerlijk behandeld door het
bestuursorgaan

36

18

36

Principieel punt: het bestuursorgaan voert de wet
verkeerd uit

26

31

19

Strategische reden: anders verlies ik mijn
onderhandelingspositie

10

6

3

2

1

1

Anders, nl. . .

10

9

11

n

58

71

110

Reden

Particulier geschil bijvoorbeeld tussen buren

De overtuiging van de eiser dat het bestuursorgaan een fout heeft gemaakt die moet
worden hersteld, is volgens 47% van de eisers de reden om in beroep te gaan.
Volgens 52% van de gemachtigden van eiser en 53% van de verweerders was dat de
reden van het beroep. Het tweede motief dat vaak genoemd werd, is het niet
meenemen van informatie: 53% van de eisers noemde dat als reden en 49% van
de gemachtigden van de eisers. Voor verweerders was dat – begrijpelijkerwijs –
minder vaak een motief: zij noemden dat motief in 27% van de zaken.78
Naast deze twee hoofdmotieven blijkt een ander, principiëler motief een
belangrijke rol te spelen: de eiser vindt dat het bestuursorgaan de wet verkeerd
uitvoert. Zo’n 26% van de geïnterviewde eisers koos voor dat motief. Bij de
gemachtigden van eisers was het percentage nog iets hoger: 31%. Gemachtigden
van verweerder dachten juist iets minder vaak (19%) dat dat een reden was dat de
eiser in beroep was gegaan. Hoewel partijen dit motief verschillend inschatten,
blijken zij wel vaak hetzelfde motief te herkennen: men kiest in dezelfde
beroepszaak relatief vaak voor hetzelfde motief.79
De respondenten die kozen voor een principieel motief, gaven met hun
antwoord aan een uitspraak te verlangen die verder strekt dan slechts het
78

79
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De verklaring van dit verschil is dat het bestuursorgaan zich vermoedelijk niet kan voorstellen
informatie te hebben gemist: in de eerdere fasen van de procedure is immers al (veel) informatie
verzameld.
Opmerkelijk is dat de inschatting van het motief om in beroep te gaan door eiser zoals ingevuld
door de gemachtigde van het bestuursorgaan significant correleert met het door eiser genoemde
motief (r=0,312, p < 0,05), terwijl dat niet geldt voor het motief zoals ingevuld door de
gemachtigde van eiser (r=0,336, p > 0,05). Men zou hieruit kunnen afleiden dat het bestuursorgaan een beter beeld heeft van de reden waarom eiser in beroep gaat dan de gemachtigde van
de eiser.

beslechten van het geschil. Deze respondenten verlangen rechtsontwikkeling van
de rechter en een meer algemene correctie van het bestuur.
Als illustratie van een beroepszaak waarin alle partijen een principi€ele uitspraak
verlangden, dient de casus over de vergoeding van een aangepaste rolstoel voor een
bewoonster van een verzorgingstehuis. De vraag was of deze voorziening deel uitmaakt van de toegekende voorziening op grond van de AWBZ, dan wel onder de Wmo
zou moeten vallen. Hoewel het op het eerste gezicht lijkt op een geval ‘vestzakbroekzak’, zijn de belangen voor het verpleeghuis, dat namens de bewoonster procedeert, zeer groot. Dit verpleeghuis was namelijk geen AWBZ-instelling en wordt
gefinancierd uit persoonsgebonden budgetten van de bewoners. De uitspraak dat de
rolstoel onder het persoonsgebonden budget valt, zou ertoe leiden dat het verpleeghuis
zelf opdraait voor deze kosten. Valt de rolstoel onder de Wmo, dan kan voor deze
kosten een beroep worden gedaan op het gemeentebestuur. Bij het beroep tegen de
afwijzende beslissing van het gemeentebestuur verwacht de eiser dan ook dat de
rechter duidelijk uitlegt wat onder het persoonsgebonden budget op grond van de
AWBZ valt en wat niet. Ook het gemeentebestuur (verweerder deze zaak) wilde een
principi€ele uitspraak.80

Concluderend blijkt in ongeveer 26% van de beroepszaken in eerste aanleg een
principieel punt aan de orde te zijn waarbij de burger rechtsontwikkeling door de
rechter verlangt. De selectiemethode die is gehanteerd in dit onderzoek geeft
aanleiding om te veronderstellen dat dit een conservatief getal betreft. De gegevens zijn immers verzameld bij ‘unus-zittingen’. In beroepszaken die zich niet
lenen voor een behandeling door een enkelvoudige kamer en dus door een
meervoudige kamer worden behandeld, zullen naar hun aard vaker principi€ele
(rechts)vragen aan de orde zijn. Dat betekent dat bij die zaken het gehalte
‘principi€ele procedeerders’ eerder groter dan kleiner is. Hierbij past overigens
wel de aantekening dat de specifieke context van het rechtsgebied, eventuele
hulpbronnen (kennis, kunde), eerdere ervaringen en het belang bij de beslissing
van invloed zijn op de keuze om in beroep te gaan.81
Overigens geldt voor hoger beroep een ander percentage. Uit onderzoek naar
motieven om in hoger beroep te gaan, blijkt dat ongeveer 3% van de respondenten een principieel motief heeft.82 Een groot deel ‘principi€ele procedeerders’
haakt dus af na het beroep. Er zijn twee mogelijke verklaringen voor dit verschil.

80

81
82

In de uitspraak gaf de rechter, met een verwijzing naar de parlementaire geschiedenis van de
AWBZ, het oordeel dat de bewoonster met het persoonsgebonden budget volledige aanspraak
heeft op de uit de AWBZ voortvloeiende zorg, inclusief aangepaste rolstoel. Er is dus, bezien
vanuit de Wmo, sprake van een voorliggende voorziening, zodat het beroep op deze wet terecht is
afgewezen. De rechtsontwikkeling was in dit geval dus een bevestiging dat het bestuur het bij het
juiste eind had. Zie: Rb. Midden-Nederland 9 september 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:7412.
Zie bijvoorbeeld Lens 2007.
Gebaseerd op het later dit jaar te verschijnen promotieonderzoek van Martje Boekema (Boekema
2015, par 7.6.2). Zij heeft respondenten de (open) vraag gesteld waarom zij in hoger beroep
gingen. Het genoemde percentage betreft het aantal respondenten dat uit zichzelf aangeeft uit
principi€ele overwegingen in hoger beroep te gaan. Het ging zowel om beroepsprocedures over
bijstand, als om fiscale aangelegenheden en geschillen in het omgevingsrecht.
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De eerste verklaring is dat het verlangen naar een principi€ele uitspraak is vervuld
door de rechter in eerste aanleg waardoor er geen reden is om in hoger beroep te
komen. De tweede en aannemelijkere verklaring is dat de ervaring met de rechter
in eerste aanleg leert dat op het punt van de rechtsontwikkeling niet veel van de
rechter te verwachten valt.

3.6

Tussenconclusie

Hoe vaak doet de rechter aan rechtsontwikkeling en wat verwacht de burger daar
eigenlijk van? Afgaand op het aantal malen dat de rechter zijn taakopvatting
expliciteert, door gebruik te maken van zichtbare bijzondere procedurele voorzieningen (grote kamer, advocaat-generaal), dan wel door er een overweging aan te
wijden, doet vermoeden dat het aantal zaken waarin de rechter bijdraagt aan de
rechtsontwikkeling gering is. Wanneer men de uitspraken zelf analyseert, is het
beeld echter anders en blijkt de rechter behoorlijk vaak bij te dragen aan de
rechtsontwikkeling. Afgaand op het onderzoek van Neerhof is dat percentage
zo’n 39%, met grote variaties per rechtsgebied. Dit percentage bevindt zich in
dezelfde orde van grootte als het percentage beroepszaken waarin de burger zich
tot de rechter wendt vanwege een principieel punt (ongeveer 26% van de beroepszaken in eerste aanleg).
De rechter draagt dus relatief vaak bij aan de rechtsontwikkeling en de burger
verwacht dat ook relatief vaak van hem. Dat roept de vraag op of de rechter die
verwachtingen waar kan maken. Is er een ‘match’ tussen de verwachtingen van de
burger en de wijze waarop de rechter bijdraagt aan de rechtsontwikkeling? Deze
vraag kan alleen worden beantwoord in een kwalitatief onderzoek.
Bij de tussenconclusie past !e!en belangrijke kanttekening die ook in de geraadpleegde bronnen veelvuldig wordt gemaakt: er is op alle punten verschil tussen de
bijzondere delen van het bestuursrecht. Op sommige terreinen van het bestuursrecht lijkt de rechter met zijn uitspraken meer en vaker bij te dragen aan de
rechtsontwikkeling dan op andere. De verwachtingen van partijen over principi€ele
uitspraken van de rechter verschillen eveneens per rechtsgebied. Bij de zoektocht
naar een eventuele ‘match’ tussen de rechtsontwikkeling door de rechter en de
verwachtingen van de burger, is het dus van belang om verschillende terreinen
van het bestuursrecht te onderzoeken.
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4 Rechtsontwikkeling door de
bestuursrechter nader beschouwd

4.1

Inleiding

Het beeld van de rechtsontwikkeling door de bestuursrechter mondt uit in de
vraag in hoeverre de rechter de verwachtingen waarmaakt. Voor het antwoord op
deze vraag is een casestudy verricht.83 De cases die worden vergeleken, zijn
bijzondere wetten. Meer precies: een situatie van rechtsontwikkeling door de
rechter bij die bijzondere wetgeving. Of nog preciezer: de situatie waarin de
(hoogste) bestuursrechter met een rechtsvraag wordt geconfronteerd die
rechtsontwikkeling vergt.84
Door op zoek te gaan naar rechtsvragen waarbij rechtsontwikkeling tot de
mogelijkheden behoort, kan worden nagegaan in welke gevallen wel en in welke
gevallen geen rechtsontwikkeling plaatsvindt. Ook kan worden vergeleken hoe de
relevante partijen (burger, bestuur en wetgever) die taakvervulling beoordelen en
welke consequenties zij daaraan verbinden.

4.2

Methode

De te vergelijken cases worden gevonden in de bijzondere delen van het bestuursrecht. Hiervoor is enerzijds gekozen omdat in de literatuur omtrent
rechtsontwikkeling door de rechter reeds veel aandacht wordt besteed aan het
algemeen deel, inclusief de rechtsvorming daarbij. Weliswaar kan met Polak
worden geconstateerd dat de invloed van de rechter op de rechtsontwikkeling
vooral pregnant is in het algemene deel van het bestuursrecht.85 Als voorbeeld
kan worden gewezen op de rechtsontwikkeling ten aanzien van de algemene
begrippen, die bijna volledig aan de rechter lijkt te zijn overgelaten.86 Dat neemt
niet weg dat zich juist ook in de bijzondere delen van het bestuursrecht interessante rechtsontwikkeling voordoet. Misschien juist wel meer dan in het algemene deel, waarbij de rechtsontwikkeling vooral het karakter krijgt van
rechtseenheid: zoeken naar gemeenschappelijke invulling van die kernbegrippen

83
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De keuze voor een case study ligt ook al voor de hand gelet op het ambigue karakter van het
object van onderzoek. Zie Swanborn 2003, p. 38 e.v.
Yin 2003, p. 25 e.v.
Polak 2014.
Vgl. de rechtsvorming rondom het belanghebbendebegrip: De Graaf, Jans & Tolsma 2009 en de
reactie van Willem Konijnenbelt: Konijnenbelt 2009. Zie verder: Damen 1999.
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door de hoogste bestuursrechter.87 Verondersteld kan worden dat juist in de
bijzondere delen rechtsontwikkeling door de bestuursrechter tot spanning leidt
met de beleidsdoelen waarvoor wetgever en bestuur de wet en uitvoeringspraktijk
hebben vormgegeven.
Bovendien biedt een casestudy met cases uit het bijzondere deel van het
bestuursrecht de mogelijkheid om te vari€eren op factoren die mogelijk van belang
zijn voor de rechtsontwikkeling. Te denken valt aan het karakter van de wettelijke
rechtsnorm (zeer gesloten en weinig ruimte latend voor het bestuursorgaan
tegenover zeer open normen die veel ruimte laten voor interpretatie door het
bestuursorgaan), het type procespartij (‘one-shotter’ versus ‘repeat player’88), en
– vooral – de vormgeving van de procedure bij de bestuursrechter. Dit leidt tot de
keuze voor de volgende wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
de Vreemdelingenwet 2000 (Vw2000) en de Wet op het financieel toezicht
(Wft).89
Tabel 7

Vergelijking cases

Wet

Bestuursorga(a)n(en)

Procedure bij de rechter

Wmo

Gemeentebestuur

Eerste aanleg: rechtbanken
Hoger beroep: CRvB

Vw 2000

IND

Eerste aanleg: rechtbanken (officieel Rb. Den Haag)
Hoger beroep: ABRvS, vaak zonder zitting en met
grievenstelsel

Wft

AFM, DNB

Rb. Rotterdam, CBb

De cases bestaan uit rechtsvragen die rechtsontwikkeling vergen. Het belang van
deze rechtsvraag wordt grotendeels bepaald door de procespartijen. Bestuursorgaan en belanghebbende (c.q. diens rechtshulpverlener) bepalen dus in grote
mate of de rechter tot rechtsontwikkeling wordt geroepen. Daarnaast is ook de
wetgever van belang, omdat die immers in de wet de ruimte schept voor
rechtsontwikkeling door de bestuursrechter of op de uitspraak reageert met
nieuw recht. Voor de casestudy zijn wetgever, bestuursorgaan en rechtshulpverleners dan ook relevante respondenten die informatie kunnen verschaffen over de
achtergrond van de rechtsvraag, de rechtsontwikkeling die heeft plaatsgevonden
en de reactie op die rechtsontwikkeling door het bestuur of de wetgever. Hiertoe
zijn interviews gehouden met (vertegenwoordigers van) het bestuursorgaan,
rechtshulpverleners die regelmatig op dat beleidsterrein procederen namens de

87
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89
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Zie verder en andere voorbeelden: paragraaf 3 van het preadvies van Ortlep.
Een ‘one-shotter’ is een partij die zelden tot nooit procedeert en niet de beschikking heeft over
veel hulpbronnen (financi€ele middelen, rechtshulp). Een repeat player procedeert geregeld en
heeft wel de beschikking over hulpbronnen. Dit onderscheid is geïntroduceerd door Galanter
1974. Zie voor meer variaties ten aanzien van de burger: Laemers e.a. 2006.
Een subjectieve rechtvaardiging voor deze keuze houdt verband met de maatschappelijke relevantie. Voor alle drie de cases geldt dat deze kwantitatief (aantallen uitspraken) dan wel
kwalitatief (financi€ele belangen voor de partijen die procederen) van grote betekenis zijn.

belanghebbende burgers en wetgevingsjuristen dan wel beleidsmedewerkers die
bij de totstandkoming van de wet zijn betrokken.90 De interviews zijn afgenomen
met behulp van een itemlijst en hadden een tweeledig doel: cases achterhalen van
rechtsontwikkeling door de rechter en informatie verzamelen over de verwachtingen van en reacties op die rechtsontwikkeling. Daarnaast is informatie verzameld
aan de hand van documenten: beleidsstukken, memo’s, richtlijnen en soms
pleitnota’s en processtukken.
De analyse van de cases begint met een korte beschrijving van enkele van de
belangrijkste rechtsvragen op dat rechtsgebied. De keuze voor de rechtsvragen is
gebaseerd op de interviews met de respondenten, waarbij is gelet op de onderlinge vergelijkbaarheid van de rechtsontwikkeling bij deze rechtsvragen met de
andere cases. Vervolgens worden de uitspraken beschreven waarin die rechtsvragen worden behandeld. Daarbij wordt (ook) ingegaan op de perceptie van de
partijen: het bestuur, de rechtshulpverlener en de wetgever. Wat zijn de (beleids-)
consequenties van de rechtsontwikkeling en op welke wijze probeert men de
rechtsontwikkeling door de rechter op dit punt te beïnvloeden? Wat vonden de
procespartijen van de wijze waarop de rechter deze uitspraak heeft vormgegeven?91
In de volgende paragrafen wordt verslag gedaan van deze casestudy.92 In
paragraaf 4.3 komt de Wet maatschappelijke ondersteuning aan bod, in paragraaf
4.4 de Vreemdelingenwet 2000 en in paragraaf 4.5 de cases op het terrein van de
Wet op het financieel toezicht. Paragraaf 4.6 bevat een vergelijking van de cases,
gericht op het beantwoorden van de hiervoor opgeworpen vragen.

4.3

Wet maatschappelijke ondersteuning

4.3.1 Inleiding
Men zou het met de aandacht voor de drie decentralisaties bijna vergeten, maar
de zorg voor ouderen en gehandicapten is reeds enige tijd een gemeentelijke
verantwoordelijkheid.93 Het gaat dan niet om het curatieve of het verzekerde deel
van de zorg,94 maar om de ondersteuning in het dagelijks leven, of het nu gaat
90

91
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93
94

De respondenten is anonimiteit beloofd. De interviews zijn (verkort) getranscribeerd en verwerkt.
Er zijn in totaal 23 interviews gehouden: zes met rechters, zes met rechtshulpverleners en zes met
wetgevingsjuristen c.q. beleidsambtenaren die betrokken zijn bij het wetgevingstraject. Daarnaast
zijn vijf medewerkers van bestuursorganen geinterviewd.
Benadrukt wordt dat het niet de bedoeling is een volledig overzicht te geven van alle rechtsvormende activiteiten van de rechter, noch (het ontbreken van) rechtsvorming te beoordelen. De
beoogde generaliseerbaarheid is beperkt tot het mechanisme van rechtsontwikkeling door de
bestuursrechter.
Voor de leesbaarheid van de casebeschrijving is ervoor gekozen om niet rechtstreeks te citeren uit
de interviews. De casebeschrijving is gebaseerd op zowel de interviews als de informatie uit
documenten.
Sinds 1994 werd in de Wet voorzieningen gehandicapten reeds geregeld dat gemeenten moesten
zorgen voor adequate vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen.
Deze onderdelen werden geregeld in de Algemene wet bijzondere ziektekosten en de Zorgverzekeringswet en sinds 1 januari 2015 in de Wet langdurige zorg.
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om korte vervoersbewegingen (lokaal vervoer, rolstoel, scootmobiel), of het
bewonen van de woning (woningaanpassing) dan wel het schoonhouden van
de woning (thuiszorg). Deze ondersteuning is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), met ingang van 1 januari 2015 vervangen door de
Wmo 2015. De case die is onderzocht op de wijze waarop rechtsontwikkeling
plaatsvindt en waarover in deze paragraaf verslag wordt gedaan, betreft de ‘oude’
Wmo zoals die gold voor 1 januari 2015.
Hoewel er wel degelijk verschillen zijn tussen de oude en de nieuwe Wmo,95
zijn er ook vooral veel constanten. In beide wetten krijgt het gemeentebestuur een
zeer ruime beoordelingsmarge bij de besluitvorming over de voorzieningen
waarmee ondersteuning wordt geboden. Deze beoordelingsmarge is het gevolg
van het ontbreken van materi€ele normstelling in wetgeving. De wetgever beperkte
zich tot het opdragen van een zorgplicht (een doelstelling). Het ‘compensatiebeginsel’ is nog de meest richtinggevende norm. Dit beginsel was te vinden in art. 4
Wmo en luidde enigszins geparafraseerd dat ter compensatie van de beperkingen
die een persoon met een beperking ondervindt het college van burgemeester en
wethouders voorzieningen treft om te participeren. Daarbij houdt het gemeentebestuur rekening met de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager van
de voorzieningen, waaronder verandering van woning in verband met wijziging
van leefsituatie, alsmede met de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt
van kosten zelf in maatregelen te voorzien.
4.3.2 Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter
De jurisprudentie van de CRvB over de Wmo zou men kunnen onderverdelen in
drie categorie€en. De eerste categorie betreft uitspraken over de formele kant van
de Wmo: het systeem, de bevoegdheidsverdeling tussen college en raad en
bijvoorbeeld de vraag wie bevoegd is om een eigen bijdrage vast te stellen.96 De
tweede categorie betreft de uitspraken die gaan over de materi€ele reikwijdte van
het compensatiebeginsel: vloeit uit dit beginsel voort dat deze burger recht heeft
op de voorziening of niet?97 Heeft de aanvrager bijvoorbeeld recht op een
gesloten buitenwagen, of kan het gemeentebestuur verwijzen naar het beschikbare collectief vervoer?98 De derde categorie uitspraken bestaat uit rechterlijke
interventies waarin het stelsel van de Wmo wordt gewijzigd in die zin dat
aanspraken worden toegekend die er eerder niet waren, dan wel niet rechtstreeks
uit de tekst van de wet voortvloeien.

95
96

97
98
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Zie over deze verschillen: Sewandono 2013 en met name Vermaat 2014.
Bijvoorbeeld CRvB 22 december 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO9987, AB 2011/49 m.nt. Tollenaar
en CRvB 17 november 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO6880, Gst 2011/52 m.nt. Bruggeman & Van
Rooij; CRvB 8 mei 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:CA0089, AB 2013/244 m.nt. Tollenaar, JWWB 2013/
109.
Bijvoorbeeld CRvB 8 mei 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:CA0088, JWWB 2013/108, CRvB 9 oktober
2013, ECLI:NL:CRVB:2013:2032, JWWB 2013/175.
CRvB 13 november 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:2459, JWWB 2014/3.

De uitspraken die door de respondenten als voorbeelden van rechtsontwikkeling door de rechter worden gezien, vallen in de laatste twee categorie€en.99 Deze
uitspraken zijn het resultaat van gemeentelijke vindingrijkheid om de grenzen van
de zorgplicht op te zoeken. Het betreft een uitsprakenreeks gericht op het
verkennen van de ‘eigen verantwoordelijkheid’ waarbij in het bijzonder wordt
gewezen op het eigen vermogen van de aanvrager, en een uitsprakenreeks gericht
op de voorzienbaarheid van de aangevraagde voorziening. De derde jurisprudentielijn houdt verband met de opvang van ongedocumenteerde asielzoekers.100
Eigen verantwoordelijkheid
In een aantal uitspraken heeft de CRvB een antwoord geformuleerd op de vraag
waar de eigen verantwoordelijkheid van de burger eindigt en de publieke zorgplicht begint. De wetgever heeft deze eigen verantwoordelijkheid als zodanig niet
benoemd, maar in de parlementaire geschiedenis wordt wel op verschillende
plaatsen gemeld dat de overheidszorg zijn grenzen kent waar de burger zelf voor
een passende oplossing kan zorgen.101 De Raad haalt deze passage uit de
parlementaire geschiedenis zo nu en dan aan om de grenzen van de voorzieningen die kunnen worden gevraagd bij het gemeentebestuur af te bakenen. De
‘eigen verantwoordelijkheid’ is daarbij een soort toverformule die in eerste
instantie door het gemeentebestuur wordt aangewend om een gevraagde voorziening niet te verlenen. Aan de jurisprudentie kunnen drie voorbeelden worden
ontleend waarin de rechter het recht op dit punt ontwikkelt.
De eerste uitspraak dateert uit 2012 en heeft betrekking op een afwijzing van
het verzoek tot aanpassing van de woning.102 Deze aanvraag is afgewezen omdat
de verzoekster is verhuisd van een adequate woning, die is aangepast aan haar
beperkingen ten gevolge van gebreken, naar een niet-adequate woning. De
verhuizing naar een niet-adequate woning kan in uitzonderlijke gevallen toch
resulteren in de toekenning van een voorziening, indien sprake is van een
belangrijke reden om te verhuizen. Die reden om te verhuizen wordt wel aanwezig geacht, omdat de verlaten adequate woning een bedrijfswoning betreft,
behorend bij het bedrijf dat niet wordt voortgezet en is verkocht. Desondanks
oordeelt de Raad dat het gemeentebestuur niet tot compensatie hoeft over te
gaan, omdat ‘het op de weg van de verzoeksters had gelegen om bij de verkoop
van de woning de noodzakelijke woningaanpassing te verdisconteren’. Dit wordt
tot de eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager gerekend, met als gevolg dat
de woningaanpassing terecht is geweigerd: betrokkene had het probleem zelf op
kunnen lossen.

99

Neemt niet weg dat ook over de formele bevoegdheidsverdeling wel rechtsvormende uitspraken
zijn gedaan die ook als zodanig werden herkend door – bijvoorbeeld – de VNG. Zie: ‘De oogst
van de eerste Wmo-jurisprudentie’ op https://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/
Wmo/20090106_De%20oogst%20van%20de%20eerste%20Wmo%20jurisprudentie_jr.pdf.
100 CRvB 30 mei 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BQ6438, RSV 2011/232 m.nt. Bruggeman, JWWB 2011/145;
CRvB 26 februari 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:863, AB 2014/195 m.nt. Tollenaar.
101 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2004/05, 30 131, nr. 3, p. 2.
102 CRvB 21 mei 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BW6810, RSV 2012/197.
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De tweede casus uit 2013 betreft de situatie waarin het gemeentebestuur een
woonvoorziening weigert omdat de beperking, die op zichzelf niet wordt betwist,
het gevolg is van een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is gesteld en een
letselschadevergoeding van e 1.156.722 is uitgekeerd.103 Het gemeentebestuur
zag in dat bedrag aanleiding om de aanvraag voor een woningaanpassing te
weigeren omdat de aanvrager immers over voldoende middelen zou beschikken
om deze woningaanpassing zelf te bekostigen. Ook nu oordeelt de Raad – met
verwijzing naar de uitspraak uit 2012 – dat sprake is van een eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager. De eigen verantwoordelijkheid reikt in dit geval zo
ver dat ‘het op zijn weg had gelegen om de kosten die gemoeid zijn met het
aanpassen van zijn woning in het letselschadebedrag te verdisconteren’. Gevolg:
het gemeentebestuur heeft terecht geweigerd.
De derde casus betreft een precisering van deze jurisprudentielijn en dateert uit
eind 2013.104 De uitspraken over de eigen verantwoordelijkheid waren voor
verschillende gemeenten aanleiding om de voorzieningen verder te versoberen,
door deze als ‘algemeen gebruikelijk’ aan te merken indien de aanvrager over
voldoende inkomen of vermogen beschikt.105 Voor de CRvB gaat dit echter te ver.
Aanleiding was een weigering van een voorziening omdat de aanvrager over een
groot vermogen (e 270.000) en voldoende inkomen (e 27.000) beschikt. In
hoger beroep oordeelt de Raad dat ‘aan de eigen verantwoordelijkheid van de
burger in het kader van de Wmo substantieel betekenis toekomt bij de beoordeling van diens zelfredzaamheid’, maar dat ‘deze echter (. . .) niet zover gaan, dat
een individuele voorziening geheel of gedeeltelijk aan de aanvrager wordt onthouden op grond van diens inkomen of vermogen.’ De Wmo kent geen vermogensof inkomenstoets. Vermogen en inkomen mogen uitsluitend aan de orde komen
bij de berekening van de eigen bijdrage. Dat het hier om een belangrijke uitspraak
ging, kan worden afgeleid uit het persbericht dat erover verscheen op
rechtspraak.nl.106 Deze lijn is later bevestigd in een uitspraak uit 2014, over de
afwijzing van een vervoersvoorziening omdat de aanvrager over een eigen auto
beschikt waarmee de aanvrager in kwestie zich zou kunnen laten vervoeren door
derden.107
Het interessante van deze jurisprudentielijn is de wisselwerking tussen
(gemeente)bestuur, dat de grenzen van de wettelijke zorgplicht opzoekt, en de
rechter die zo nu en dan corrigeert. De vage bepaling waarmee de zorgplicht
wordt ingebed in de Wmo, geeft het gemeentebestuur aanknopingspunten om
naar situaties te zoeken waarin de zorgplicht eindigt. De vingerwijzing die de
Raad in de eerste uitspraak gaf, was voor andere gemeenten reden om weer een
stapje verder te gaan. In ledenbrieven werden de gemeentebesturen door de VNG
op de hoogte gebracht van de (schuivende) jurisprudentielijn en werden suggesties gedaan om de eigen verantwoordelijkheid uit te werken in gemeentelijk
103 CRvB 19 juni 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:776, AB 2013/372 m.nt. Tollenaar.
104 CRvB 25 november 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:2394, AB 2014/52 m.nt. Tollenaar.
105 Zie Rb. Midden-Nederland 16 mei 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:CA2160 over de gemeente
Amersfoort.
106 Zie: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Vermogens-%20en%20inkomenstoets%20voor%20Wmo%20verboden.aspx.
107 CRvB 2 april 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1145, AB 2014/236 m.nt. Bruggeman.
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beleid.108 Het uiteindelijke resultaat in de vorm van een verkapte inkomens/
vermogenstoets bleek echter voor de Raad een ongewenste uitkomst, gelet op
het systeem en de totstandkomingsgeschiedenis van de Wmo.
Vermeldenswaard is dat deze rechtsontwikkeling zich bovendien deels buiten
de rechtszaal afspeelde. Parallel aan deze jurisprudentielijn probeerde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in de nieuwe Wmo (die van 2015) handvatten te cre€eren om de grenzen van de maatschappelijke ondersteuning te
bewaken,109 het liefst in de vorm van een vermogenstoets waarmee een onderscheid kon worden gemaakt tussen degenen die wel ondersteuning nodig zouden
hebben en degenen die dat zelf wel zouden kunnen organiseren.110 De VNG ving
echter bot. Veel meer dan een herhaaldelijk beroep op de eigen verantwoordelijkheid heeft de wetgever uiteindelijk niet geboden.111 Een vermogensgrens of -toets
die bepaalt of iemand in aanmerking komt voor ondersteuning, werd expliciet
afgewezen.112 Dat neemt niet weg dat de VNG verwacht dat de discussie over
financi€ele zelfredzaamheid nog niet is beslecht en ook met de Wmo 2015 nog
door zal gaan.113 Kortom: de rechter zal vermoedelijk ook onder de nieuwe wet op
dit punt worden uitgedaagd tot rechtsontwikkeling.
Weigering voorzienbare kosten
Een andere jurisprudentielijn heeft betrekking op de weigering van voorzieningen
omdat deze voorzienbaar zouden zijn. In de gemeentelijke verordening die op
grond van de Wmo werd vastgesteld, was in een aantal gemeenten de voorzienbaarheid van de voorziening als weigeringsgrond opgenomen. Letterlijk bevatten
veel verordeningen een weigeringsgrond dat ‘geen voorziening wordt toegekend
(. . .) voor zover de woonvoorziening aangevraagd wordt op een moment dat op
basis van leeftijd, gezinssituatie of woonsituatie te voorzien was dat deze voorziening noodzakelijk is en er geen sprake is van een onverwachts optredende
noodzakelijkheid.’114 In de praktijk heeft deze weigeringsgrond vooral betrekking
op verhuiskosten bij verhuizen naar bijvoorbeeld verpleeg- of verzorgingstehuizen.115 De redenering is dan dat de verhuizing voorzienbaar is, zodat de aanvrager
ervoor heeft kunnen sparen.
Door rechtbanken in eerste aanleg werd de weigering die gebaseerd was op de
voorzienbaarheid van de kosten soms geaccepteerd,116 en dan weer terzijde
geschoven, omdat hiermee onvoldoende tegemoet zou worden gekomen aan de
108 Zie bijvoorbeeld VNG-ledenbrief van 31 januari 2012 over inkomensgrenzen bij het verstrekken
van Wmo-voorzieningen.
109 VNG reactie op wetsvoorstel Wmo 2015, 10 februari 2014.
110 Zie VNG hekelt vonnis over meewegen vermogen in WMO, Trouw 28 november 2013, waarin
onomwonden wordt opgetekend dat de VNG gaat proberen om Kamerleden te overtuigen van de
noodzaak om een vermogens- of inkomenstoets toe te staan in de nieuwe Wmo.
111 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2013/14, 33841, nr 3. p. 1, p. 25 (MvT).
112 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2013/14, 33841, nr 3. p. 44 (MvT).
113 VNG, ledenbrief 15 oktober 2014, Bijlage II.
114 Art. 24 lid 2 aanhef en onder h Wmo verordening Delfzijl. De vergelijkbare bepaling is in veel
andere verordeningen aangetroffen, bijvoorbeeld in Haarlemmermeer, Appingedam, Loppersum,
Tynaarlo.
115 Zie bijvoorbeeld CRvB 15 december 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO8856, RSV 2011/78.
116 Zie Rb. Leeuwarden 8 oktober 2009, ECLI:NL:RBLEE:2009:BK1051, JWWB 2009, 248.
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wettelijke zorgplicht.117 Uiteindelijk oordeelde de CRvB in 2010 dat deze generieke weigeringsgrond in de Verordening niet strookt met de algemene compensatieplicht zoals die in de wet is neergelegd.118
Ook op dit punt heeft de VNG de strijd niet gestaakt. In de ledenbrieven waarin
de nieuwe Wmo 2015 uiteen wordt gezet, wordt letterlijk overwogen dat de
‘jurisprudentie (. . .) over dit begrip [voorzienbaarheid, AT] nog geen duidelijkheid
[biedt]. Het begrip is vooral van toepassing op ouderen die een Wmo-voorziening
aanvragen. Een oudere die een aantal jaren ingeschreven staat voor een appartement of
serviceflat en op het moment van verhuizing een verhuiskostenvergoeding bij de Wmo
aanvraagt, had deze verhuizing kunnen zien aankomen en daarvoor kunnen reserveren. Mogelijk geldt het criterium ook voor de aanvragen voor huishoudelijke hulp en
bepaalde woningaanpassingen. Bij het ouder worden mag van mensen gevraagd
worden dat zij anticiperen op beperkingen die te maken hebben met ouderdom en
daarvoor reserveren. Gemeenten die het criterium voorzienbaarheid bij de afweging
willen betrekken zullen dit goed moeten vastleggen in beleidsplan en verordening.’119

Het lijkt dus een veilige veronderstelling dat gemeentebesturen ook in de Wmo
2015 het argument van voorzienbaarheid zullen gebruiken om voorzieningen te
weigeren. Ook hier wordt de CRvB dus tot rechtsontwikkeling uitgedaagd.
Noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers
Een derde jurisprudentielijn is van een geheel andere orde. Het betreft de
jurisprudentielijn over het recht op opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
De groep uitgeprocedeerde asielzoekers, die zonder status in Nederland verblijft,
heeft op grond van het koppelingsbeginsel geen recht op voorzieningen. Desondanks wendden zij zich soms tot het gemeentebestuur voor maatschappelijke
opvang op grond van de Wmo.
De weigering van deze verzoeken leidde tot een stroom jurisprudentie. Deze lijn
kent twee aspecten. Allereerst is er een procedureel aspect dat gaat over het
karakter van de weigering om iemand toe te laten tot de noodopvang. Dit wordt
door de CRvB als een besluit gekwalificeerd, waartegen de belanghebbende
bezwaar en beroep kan instellen.120 Dit bleek voor de (bestuurs)praktijk grote
gevolgen te hebben. In de praktijk worden nauwelijks besluiten genomen bij
de toegang of weigering van (nood)opvang, in weerwil van ledenbrieven en
handreikingen van onder meer de VNG.121 Uit een in 2013 verschenen onderzoek
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Rb. Zutphen 1 december 2010, 01/749 WMO.
Zie CRvB 15 december 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO8856, RSV 2011/78.
VNG, ledenbrief 15 oktober 2014, Bijlage II.
CRvB 19 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM0956, JWWB 2010, 144 m.nt Van Rooij. Rechtbanken
verschilden nog van mening over de vraag of de noodopvang een algemene of individuele
voorziening betrof: Rb. Amsterdam 1 oktober 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BG6531 vs Rb. Rotterdam 6 november 2007, nr 07/3430 HOU. Zie verder de noot van Van Rooij onder JWWB 2010,
144. De CRvB concludeert dat het geen individuele voorziening betreft, maar dat de besluitvorming over toegang tot de algemene voorziening wel leidt tot een appellabel besluit.
121 VNG Ledenbrief 23 november 2010 en VNG, Handreiking Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang, 2012.
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bleek dat de toelatingsbeslissing in het overgrote deel van de onderzochte instellingen en gemeenten alleen mondeling wordt verstrekt.122 Een schriftelijk bewijs
wordt slechts in een minderheid van de gevallen afgegeven.123
Het tweede aspect betreft de materi€ele vraag aan wie opvang moet worden
geboden. De Raad werd veelvuldig geconfronteerd met weigeringen van het gemeentebestuur om opvang te verlenen aan uitgeprocedeerde asielzoekers en werd daarbij
uitgedaagd om de weigering te toetsen aan art. 8 EVRM.124 Zeker de categorie
kinderen en kwetsbare personen komt mogelijk op grond van dat artikel voor
opvang in aanmerking – in weerwil van het koppelingsbeginsel.125 Tegelijkertijd is
dit recht wel relatief en niet hetzelfde als de opvang die op grond van de Wmo moet
worden geboden. Lidstaten hebben immers een ‘margin of appreciation’, met als
gevolg dat er onder de ondergrens van de Wmo-zorgplicht een nieuwe ondergrens
is ontstaan: de absolute ondergrens van het EVRM.126 Voor de (bestuurs)praktijk
ontstaat er daarmee een nieuwe vraag: welke opvang moet worden geboden en wat
nu als er praktisch in opvang is voorzien, bijvoorbeeld omdat de belanghebbende
gebruik kan maken van een vrijheidsbeperkende locatie?127
Naast het EVRM speelt ook het Europees Sociaal Handvest een rol. Op basis
van dat verdrag kent de CRvB uiteindelijk zelf een recht op noodopvang toe in een
tweetal voorlopige voorzieningen op 17 december 2014. Deze voorziening wordt
getroffen vooruitlopend op een kabinetsstandpunt op een beslissing van het
Europees Comit!e voor Sociale Rechten (ESCR) van 1 juli 2014, gepubliceerd op
10 november 2014 (Conference of European Churches v the Netherlands, No. 90/
2013) en European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANTSA) v. the Netherlands, No. 86/2012). Hoewel het ESH en het Comit!e
niet bindend zijn in de Nederlandse rechtsorde, kent de Raad – als gebruikelijk128
– wel gewicht toe aan het oordeel van dit comit!e, en baseert daar uiteindelijk een
recht op opvang op die in de Wmo eigenlijk niet bestaat. Om te benadrukken dat
de uitspraak een algemenere reikwijdte heeft dan slechts het voorliggende
geschil, voegt de Raad daaraan toe:
‘in deze gedingen ten overvloede, maar wel uit een oogpunt van proceseconomie en ter
voorlichting – dat in voorkomende gelijke gevallen vanaf de datum van deze uitspraak
tot twee maanden nadat het Comit!e zijn standpunt heeft bepaald – geen inhoudelijk
andere dan deze voorlopige voorziening zal worden getroffen, ook niet als deze zou
worden gevraagd met betrekking tot de opvang in andere centrumgemeenten’.129
122 Tuynman, Muusse & Planije 2013, p. 20 en p. 71 e.v. In het onderzoek worden percentages van
14% van de onderzochte instellingen en 15% van de onderzocht gemeenten genoemd waarin wel
een schriftelijk besluit wordt genomen. Dit zijn dan ‘zelfrapportages’.
123 Zie verder: Roorda 2014.
124 CRvB 7 oktober 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BI4153; CRvB 7 april 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1148.
125 CRvB 30 mei 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BQ6438, RSV 2011/232 m.nt. Bruggeman; CRvB 19 april
2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM0956, RSV 2010/190.
126 Waartoe dit kan leiden wordt duidelijk in CRvB 26 februari 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:863, AB
2014/195 m.nt. Tollenaar.
127 CRvB 20 juni 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BW8957, RSV 2012/220 en CRvB 29 januari 2014, ECLI:
NL:CRVB:2014:338, JWWB 2014/58.
128 CRvB 21 juli 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AY5560, AB 2007/97 m.nt. Barkhuysen & Van Emmerik.
129 Vzr.CRvB 17 december 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:4178 en ECLI:NL:CRVB:2014:4179.
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De rechtsontwikkeling op dit punt is nog volop gaande en nog lang niet uitgekristalliseerd. Interessant is dat de Raad weliswaar enerzijds materi€ele rechten
lijkt toe te kennen (opvang op grond van art. 8 EVRM), maar wel ruimte laat voor
de politieke afweging door deze voorziening tijdelijk toe te kennen.
4.3.3 Analyse
Hoe kijken wetgever, bestuur en rechtshulpverleners aan tegen de rechtsontwikkeling door de rechter op het terrein van de Wmo? Welke betekenis
hebben (deze) rechterlijke uitspraken en welke verschillen zijn waar te nemen
tussen de drie genoemde partijen? Uit de cases blijkt in ieder geval dat de rol van
de rechter bij de beoordeling van besluiten op grond van de Wmo voor elk van de
partijen een andere betekenis heeft.
Wetgever
Voor de wetgever is de Wmo een complexe wet. De complexiteit zit hem niet in de
juridische vormgeving en de wijze van normeren, maar vooral in het politieke
speelveld waarin deze wet tot stand komt. Omdat het een wet is die wordt
uitgevoerd door de gemeenten, raakt het wetgevingsproces aan grote (financi€ele)
belangen. Zowel in de consultatiefase als in de fase van behandeling van de wet in
het parlement, sijpelen deze belangen door in de uiteindelijke tekst van de wet.
Belangengroeperingen,130 maar vooral ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten namens de uitvoerende bestuursorganen, oefenen invloed uit op de totstandkoming ervan. Er is daarbij een spanning tussen enerzijds zo veel mogelijk
materi€ele aanspraken vastleggen in de wet- en regelgeving – de burger krijgt
een ‘recht’ – tegenover anderzijds zo veel mogelijk ruimte laten voor bestuursorganen om onder omstandigheden een claim te kunnen weigeren – de wet
voorziet slechts in een resultaatsverplichting voor het bestuur.
De wettekst is het resultaat van deze krachten. Het compensatiebeginsel uit art.
4 van de Wmo is hiervan een voorbeeld. Dit artikel is bij amendement aan de wet
toegevoegd.131 Het ministerie wilde aanvankelijk juist geen materi€ele duiding van
de zorgtaak van het gemeentebestuur, zodat het bestuur de handen vrij had om
samen met de burger te ontdekken welke voorziening de ervaren maatschappelijke problemen op zou kunnen lossen. Over de beleidskeuzen die daaraan ten
grondslag liggen, zou dan uiteindelijk lokaal, in de gemeenteraad, verantwoording moeten worden afgelegd.132 De Wmo zou op dit vlak ook juist een trendbreuk
moeten zijn met de voorloper: de Wet voorzieningen gehandicapten, waarin de
burger slechts recht had op ‘verantwoorde voorzieningen’, die vaak ‘goedkoopst
130 De Memorie van Toelichting bij de Wmo 2015 bevat een indrukwekkende verzameling met
afkortingen van belangengroeperingen die bij de totstandkoming van die wet zijn betrokken:
ANBO, CSO, MEZZO, Koepel Wmo-raden, Zorgbelang Nederland, LOC, NOV, LSR, MO-groep,
MEE-Nederland, Federatie Opvang, RIBW-alliantie en BKV/FLZ, NCPF, CG-Raad, Per Saldo,
LPGGZ en Platform VG, VNG, Actiz, GGZ-Nederland en BTN. Zie Kamerstukken II 2013/14,
33 841, nr. 3, p. 12 (MvT).
131 Kamerstukken II 2004/05, 30 131, 65.
132 Kamerstukken II 2004/05, 30 131, 3, p. 3 (MvT); Kamerstukken I 2005/06, 30 131, C, p. 3.
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adequaat’ waren.133 In de praktijk blijkt een vage resultaatsverplichting (compensatieverplichting) echter wel degelijk uniformerend te werken. Gemeentebesturen
zoeken in de jurisprudentie van de CRvB naar algemene regels en baseren daar
– al dan niet met tussenkomst van de VNG – hun beleid op.134
In de nieuwe Wmo 2015 heeft de wetgever opnieuw geprobeerd om de materiele duiding van de zorgplicht van het gemeentebestuur af te zwakken. Het
‘compensatiebeginsel’ is weliswaar gesneuveld, maar in de toelichtende teksten
zullen nog wel verwijzingen te vinden zijn,135 en ook de wettekst zelf bevat wel
een aanwijzing dat het gemeentebestuur toch beperkingen in de zelfredzaamheid
moet compenseren.136
Hoewel de wetgever geen materi€ele aanspraken wil toekennen, worden wel
aanknopingspunten geboden om beslissingen van het gemeentebestuur te toetsen. De wetgever lijkt daarbij niet veel oog te hebben voor de rol van de rechter,
en meer in het bijzonder voor de uniformerende werking van jurisprudentie bij de
toetsing aan deze vage begrippen. Uit interviews blijkt ook dat jurisprudentie op
het ministerie geen doorslaggevende rol geeft bij aanpassing van wetgeving.
Jurisprudentie wordt niet systematisch gevolgd of geanalyseerd. Als jurisprudentie al doorwerkt in nieuwe regelgeving, is dat door de politieke context,
omdat bijvoorbeeld van de kant van de VNG wordt geklaagd over de (financi€ele)
consequenties van een uitspraak.137
Bestuur
De Wmo is voor het gemeentebestuur een buitengewoon lastig uit te voeren wet.
Dat houdt juist ook verband met de vormgeving van het normenkader, dat veel
ruimte geeft aan de creativiteit van het bestuur. Het is voor gemeentebesturen een
zoektocht naar de grenzen van de bevoegdheid. Een belangrijke factor is de
bekostiging van de voorzieningen. Deze is krap bemeten, zodat de gemeenten
een prikkel ervaren om het voorzieningenniveau te versoberen en daadwerkelijk
op zoek te gaan naar de grenzen van de zorgplicht.
In de praktijk blijkt een belangrijke rol te zijn weggelegd voor de VNG en
adviesbureaus die de jurisprudentie nauwlettend in de gaten houden en daaruit
algemene regels afleiden over wat het acceptabele niveau van voorzieningen is.138
Deze adviezen sijpelen door in (nieuw) beleid van de gemeentebesturen, waarna
133 Zie art. 3 Wvg zoals dat destijds luidde: ‘Het gemeentebestuur biedt verantwoorde voorzieningen
aan. Onder verantwoorde voorzieningen worden verstaan de voorzieningen die doeltreffend,
doelmatig en cli€entgericht worden verleend.’
134 Dit past bij het algemenere verschijnsel dat het bestuursrecht maar moeilijk om kan gaan met
‘maatwerk’-bepalingen. Zie Tollenaar & Vonk 2013.
135 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken I 2013/14, 33 841, G, p. 67-68. Een poging om het compensatiebeginsel in de wet te houden bij (amendement Keijzer; Kamerstukken II 2013/14, 33 841, 19, heeft het
niet gehaald.
136 Zie art. 2.5.3 lid 3 Wmo 2015.
137 Vgl. de reactie van de VNG op de uitspraak over noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers
van 17 december 2014. Deze heeft weliswaar (nog) niet geleid tot nieuwe regelgeving (blijkbaar
wordt de uitspraak van de CRvB als status quo aanvaard), maar wel tot toekenning van extra
middelen, zie de brief hierover: Kamerstukken II 2014/15, Bijlage bij 34000 VI, nr. Q.
138 Vooral Schulinck en Stimulansz blijken een grote invloed te hebben op de inhoud van het
gemeentelijke beleid.

197

mondjesmaat weer correctie door de rechter plaatsvindt. Dit proces van uitproberen en corrigeren neemt gemakkelijk jaren in beslag. Het is alleen daarom al
– bezien vanuit de kwaliteit van het bestuur – op zijn minst ongelukkig dat het
wettelijk kader zo veranderlijk is. Dit vergt veel capaciteit van de gemeentebesturen, zeker als zij ‘scherp aan de wind’ willen zeilen.
Burger en rechtshulpverlener
Hoe ziet het speelveld eruit voor de rechtshulpverlener of meer in het algemeen:
de burger die te maken krijgt met de Wmo? Geconcludeerd kan worden dat het
normenkader met enerzijds een vage wet waaruit weinig materi€ele normen
voortvloeien en anderzijds een veranderlijke bestuurspraktijk die op zoek gaat
naar de randen en daarbij een kritische rechter ontmoet, weinig houvast biedt. De
jurisprudentie van de CRvB vormt daarom een relevante rechtsbron waaruit het
echter niet altijd eenvoudig is om de algemene regels af te leiden. Dit stelt eisen
aan de specifieke deskundigheid van de rechtshulpverleners, waarvan er maar een
beperkt aantal gespecialiseerd is in het bijzondere rechtsgebied van de sociale
voorzieningen.
Enig tegenwicht wordt geboden door belangengroeperingen. Een aantal van
deze groeperingen financiert proefprocessen en probeert op deze wijze de
rechtsontwikkeling te beïnvloeden.139 Daarnaast wordt in de Wmo voorzien in
cli€entenondersteuning,140 die ook gericht is op het vinden van de weg in het
regelwoud, waar de wet, noch de gemeentelijke verordeningen of daarop gebaseerd beleid een helder antwoord biedt op de vraag hoe ver de publieke zorg en
als keerzijde daarvan de eigen verantwoordelijkheid nu precies reikt.
4.3.4 Resum!e
De rechtsontwikkeling door de rechter op het terrein van de Wmo is een
consequentie van het ontbreken van materi€ele normen in wet- en regelgeving
die duidelijkheid moeten verschaffen over het recht op een voorziening. Het
gevolg is dat het bestuur en uiteindelijk de rechter op zoek gaan naar de grenzen
van de zorgplicht die in de wet is opgedragen. De veelheid aan bestuursorganen
leidt tot een variatie aan mogelijke antwoorden op die zorgplicht. Voor de rechter
maakt dat het lastig om aan de hand van !e!en casus, in !e!en gemeente, een
algemene regel te formuleren die consequenties heeft voor alle andere
gemeentebesturen bij de uitvoering van de Wmo. Dit verhoudt zich ook slecht
tot de maatwerkgedachte en voorgestane differentiatie met de Wmo.
In de cases waarin de rechter corrigeert, bewaakt hij de ondergrens van de
zorgplicht en wordt pas na verloop van een aantal uitspraken duidelijk wat die
ondergrens precies is. De rechter communiceert dus wel over de rechts-

139 Recent: Rb. Noord-Nederland 9 december 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:6176, over de algemene
weigering van huishoudelijke hulp in de gemeente Dantumadeel. Deze uitspraak werd uitgelokt
door ‘Ieder(in)’, blijkens de ronkende tekst op diens website: ‘Rechter geeft Ieder(in) op alle
punten gelijk’ (zie https://iederin.nl).
140 De Stichting MEE krijgt hiertoe een belangrijke rol toegedicht.
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ontwikkeling, maar enigszins besmuikt, met als gevolg dat de dialoog traag
voortschrijdt en de rechtsontwikkeling sloom tot stand komt. Als er al een
rechtsregel ontstaat, komt die doorgaans tot stand door de interpretatie van die
uitspraak in bijvoorbeeld ledenbrieven van de VNG of adviesbureaus.
In zoverre is de uitspraak over het recht op noodopvang voor uitgeprocedeerde
asielzoekers een vreemde eend in de bijt: de rechter kent in die uitspraak wel een
materi€ele voorziening toe die ook betekenis heeft voor andere gemeentebesturen.
De wetgever doet aan deze dialoog nauwelijks mee; als de wetgever al wordt
geactiveerd, is dat via een aansporing van het bestuur.

4.4

Vreemdelingenwet 2000

4.4.1 Inleiding
In het vreemdelingenrecht staan rechtstatelijke verhoudingen en politieke wensbeelden op gespannen voet met elkaar. Besluitvorming is vaak politiek gevoelig
zeker waar het categorie€en vreemdelingen betreft. Dat stuit niet zelden op
correctie door de bestuursrechter. Een (extreem) voorbeeld betreft de besluitvorming omtrent schrijnende gevallen, waarbij zaken van uitgeprocedeerde asielzoekers ambtshalve opnieuw werden bezien in het licht van art. 3.4 lid 3 Vb 2000
(zogenaamde 14-1 brieven).141 De minister wilde deze zaken ‘met haar hart’
beslissen. De Afdeling oordeelde dat enige vorm van beleid toch wel wenselijk
was, met als redenering dat het gelijkheidsbeginsel een consistente gedragslijn
van het bestuur vergt. Het ontwikkelen van criteria is dan wel wenselijk, zeker
gelet op de grote aantallen waar het om ging.142
Het is niet alleen de politieke context die het vreemdelingenrecht zo lastig
maakt. De macht van de grote getallen brengt zijn eigen (kwaliteits)problemen
met zich mee.143 Bovendien zijn de besluiten ook nog eens voorwerp van totaal
uiteenlopende besluitvormingsprocedures. Naast de voornoemde besluitvorming
omtrent de ‘schrijnende gevallen’ gaan veel procedures over (weigeren van)
toegang, over verblijfstitels (verblijfsvergunningen regulier en asiel) en over
vertrek (vreemdelingenbewaring en terugkeerbesluiten).
De rechtspraak over deze besluiten wordt zeer kritisch gevolgd, niet alleen door
wetenschappers,144 maar ook door rechtshulpverleners in kritische blogbijdragen
en belangengroeperingen.145 Daarbij is bijzondere aandacht voor de rol van de

141 Het betrof de aankondiging op 14 januari 2003 van destijds demissionair minister Nawijn dat
deze in zeer bijzondere gevallen van zijn discretionaire bevoegdheid uit artikel 3.4 lid 3 Vreemdelingenbesluit 2000 gebruik zou maken. Het gevolg is dat de opvolgende minister (Verdonk)
duizenden verzoeken ontving om gebruik te maken van deze bevoegdheid. Het kinderpardon
(Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 januari 2013, nummer WBV 2013/
1, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000) is een ander voorbeeld van politieke
inmenging in dit rechtsgebied.
142 ABRvS 20 december 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ5171, AB 2007/79 m.nt. De Waard.
143 Bolt & Winter 2000, p. 78 e.v.
144 Vgl. T. Spijkerboer, De Nederlandse rechter en het vreemdelingenrecht, Den Haag: Sdu uitgevers 2014.
145 Zie bijvoorbeeld: http://verblijfblog.nl/; http://zustersvanliefde.blogspot.nl.
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rechter, en dan met name (ook) de verhouding tussen de rechter in eerste aanleg
en de Afdeling bestuursrechtspraak.146 Dit houdt verband met de bijzondere
vormgeving van de rechtsbescherming op grond van de Vreemdelingenwet
2000 (Vw 2000). Bijzonder is bijvoorbeeld dat de Rechtbank Den Haag bevoegd
is om kennis te nemen van het beroep in eerste aanleg. In de praktijk zijn het
echter de reguliere arrondissementsrechtbanken die deze beroepen als zittingsplaats van de Rechtbank Den Haag behandelen. Een ander bijzonder aspect
betreft het gegeven dat in hoger beroep een overgroot deel (zeker 85% en
misschien wel meer dan 90%) van de zaken zonder zitting wordt behandeld.147
Bovendien geldt in hoger beroep een grievenstelsel, waarbij niet mag worden
volstaan met een herhaling van wat eerder, in beroep, is aangevoerd: ‘Het heeft
geen zin de in het beroepschrift bij de rechtbank gebezigde argumenten, waarop
de rechtbank is ingegaan, in hogerberoepschrift louter te herhalen’.148 De eiser
zal dus op zijn minst moeten reageren op hetgeen de rechtbank heeft overwogen
naar aanleiding van het beroepschrift. Evenmin mag de eiser in hoger beroep met
iets nieuws komen.
In deze context blijkt de Afdeling zo nu en dan bij te dragen aan de
rechtsontwikkeling.149 Uit de interviews met de respondenten kwamen drie
jurisprudentielijnen naar voren waaruit rechtsontwikkeling door de Afdeling blijkt
en die voor de beleidspraktijk van groot belang zijn. Het gaat om de jurisprudentielijn waarbij het begrip ‘verdere toegang’ werd geïntroduceerd, de lijn
omtrent de positieve overtuigingskracht en ten slotte de verantwoordelijkheidsverdeling voor de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug
kunnen naar het land van herkomst.
4.4.2 Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter
Toegang en verdere toegang
De achtergrond van de jurisprudentielijn omtrent het begrip ‘verdere toegang’
betreft de situatie dat een vreemdeling toegang wordt geweigerd – bijvoorbeeld
omdat deze niet over de vereiste papieren beschikt, of omdat deze zijn vervalst150
– en dan onmiddellijk mondeling een asielverzoek indient. Juridisch leidt dat tot
een complicatie dat enerzijds een besluit wordt genomen waarin toegang wordt
geweigerd (een besluit op grond van de Vreemdelingenwet), vaak in combinatie
met een vrijheidsbeperkende maatregel, vooruitlopend op onmiddellijke terugkeer, terwijl anderzijds een nieuwe procedure ontstaat over het asielverzoek, in
het kader waarvan de asielzoeker mogelijk extra bescherming verdient. In deze
situatie werd de Afdeling gedwongen zich te buigen over de samenhang tussen
146 Groenendijk 2008; Groenendijk & Terlouw 2009; Doornbos 2006, p. 91 e.v.
147 De staatssecretaris noemde recent ‘zeker 85%’ (zie Kamerstukken II 2014/15, Aanhangsel 587, p. 3).
Uit het Jaarverslag 2012 van de Raad van State valt af te leiden dat het in dat jaar om zeker 90%
van de zaken ging. Zie ook: Graaff 2013.
148 Zie uitvoeriger: Lubberdink 2006, p. 31.
149 Overigens bekritiseert Spijkerboer de Afdeling hierom: Spijkerboer 2002, p. 191-192. Dat zal dan
vooral te maken hebben met de inhoud van dat nieuwe recht.
150 Zoals het geval is in ABRvS 4 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT7118.
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het nationale recht, de toepasselijke Europese richtlijnen (waaronder de Procedurerichtlijn en Terugkeerrichtlijn), de Dublin II-verordening, die regelt welke
lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek en de
Schengengrenscode.151
In een uitspraak in hoger beroep tegen de oplegging van de vrijheidsontnemende maatregel komt de Afdeling op grond van de Europese richtlijnen
tot de conclusie dat de vreemdeling die een asielwens kenbaar heeft gemaakt,
rechtmatig verblijf heeft. Het mondeling kenbaar maken aan autoriteiten dat de
vreemdeling bescherming verlangt, moet reeds als asielverzoek worden gekwalificeerd. Dat de Vw 2000 uitgaat van een formele aanvraag met een formulier, maakt
dat niet anders.
De Afdeling komt vervolgens voor de vraag te staan hoe een en ander zich
verhoudt tot de Vw 2000. De Vw 2000 biedt de mogelijkheid om toegang te
weigeren (art. 3 Vw 2000) en de mogelijkheid om de vreemdeling in grensdetentie te plaatsen (art. 6 Vw 2000). In een overweging ‘ter wille van de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming in algemene zin’, komt de
Afdeling ‘bij wijze van eenmalige uitzondering’ tot een uitspraak over de rechtmatigheid van de weigering van de toegang van de vreemdeling en de mogelijkheid
om deze vreemdeling in bewaring te zetten, gedurende de behandeling van het
asielverzoek. De Afdeling introduceert het onderscheid tussen de weigering van
toegang en de weigering van verdere toegang. Het eerste is niet mogelijk indien de
vreemdeling een asielverzoek heeft gedaan. Het tweede is wel mogelijk in het
kader van het ‘grenstoezicht’. Het gevolg is dat de asielzoeker wel een vrijheidsontnemende maatregel mag worden opgelegd, maar dan bij wijze van grensbewaking. Deze maatregel is niet gericht op terugkeer, maar dient om ‘verdere
toegang’ te onthouden.
De Afdeling overzag reeds bij de behandeling van het beroep de praktische
implicaties van deze uitspraak. Zo zijn aan partijen voorafgaand aan de behandeling ter zitting vragen gesteld over de interpretatie van de richtlijnen (wanneer is
sprake van een asielverzoek en wat is de consequentie daarvan voor de verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling?). Het praktische gevolg voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), maar meer nog: de Koninklijke Marachaussee
(KMar) die belast is met grenscontrole, is dat het asielverzoek als zodanig moet
worden herkend en afgewikkeld. Iets minder in het oog springend, maar daarom
niet minder ongemakkelijk en in ieder geval voor de praktische gang van zaken
rondom grenscontrole minstens zo belangrijk, betreft de samenloop van
rechtsbeschermingsprocedures voor de vreemdeling aan wie toegang is geweigerd en een vrijheidsbeperkende maatregel is opgelegd. Beide besluiten kennen
een aparte rechtsbeschermingsprocedure. Tegen de toegangsweigering kan de
vreemdeling administratief beroep instellen bij de Minister van VenJ,152 terwijl
tegen de vrijheidsbeperkende maatregel beroep bij de rechtbank open staat.
Over deze situatie heeft de Afdeling, met een verwijzing naar het Handvest van
de Grondrechten van de EU, geoordeeld dat, in het geval nog niet is beslist op het
151 ABRvS 4 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT7118. Dat het hier om een belangrijke uitspraak
ging, blijkt wel uit het feit dat deze is opgenomen in het Jaarverslag van 2011.
152 Art 77 Vw 2000.
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administratief beroep tegen de toegangsweigering, dat administratief beroep
moet worden doorgezonden aan de rechtbank ter behandeling als beroep, zodat
het beroep tegen de toegangsweigering gelijktijdig met het beroep tegen de
vrijheidsontnemende maatregel kan worden beoordeeld.153 De mogelijkheid om
administratief beroep tegen de toegangsweigering in te stellen is derhalve feitelijk
irrelevant geworden.154
De regering stelde zich aanvankelijk op het standpunt dat deze jurisprudentielijn geen wetswijziging vereiste.155 Daar is ze inmiddels van teruggekomen. Er is
een wetsvoorstel aanhangig gemaakt waarin de mogelijkheid wordt gecre€eerd om
de beslissing over toegang op te schorten totdat op het asielverzoek is beslist.
Onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling overweegt de regering dat dit
beter zou aansluiten bij het Europese kader.156 Ook is het administratief beroep
tegen de toegangsweigering komen te vervallen, indien althans de vreemdeling
beroep instelt tegen de vrijheidsontnemende maatregel.
Positieve overtuigingskracht asielrelaas
Een andere jurisprudentielijn betreft de beoordeling van het asielrelaas. Het relaas
dat ten grondslag ligt aan de aanvraag voor een verblijfsvergunning, wordt door
het bestuursorgaan (de IND) beoordeeld. In veel gevallen ontbreekt schriftelijk
bewijs – bijvoorbeeld: identiteitsbewijzen en reisdocumenten – en komt het dus
aan op verklaringen. In dat geval moet het asielrelaas een ‘positieve overtuigingskracht’ hebben. Dit is de slotsom van een zorgvuldig opgebouwde jurisprudentielijn, waarin de Afdeling de rechterlijke taak ten opzichte van de
feitenvaststelling door het bestuursorgaan afbakent.157 Deze taakverdeling wordt
in de volgende overweging samengevat:
‘in het bestuursrechtelijk bestel, waarvan het vreemdelingenrecht deel uitmaakt, voert
het bestuur, in dit geval de minister, de wet uit en is het de taak van de rechter de daartoe
door de minister genomen besluiten, indien daartegen beroep is ingesteld, op rechtmatigheid te toetsen aan de hand van de voorgedragen beroepsgronden en ambtshalve aan
voorschriften van openbare orde. Daarnaast is de minister voor de uitvoeringspraktijk
ten volle verantwoording verschuldigd aan de Staten-Generaal.’

Het bestuursorgaan heeft bij de toepassing van dit beleid en dus bij de
beoordeling van de positieve overtuigingskracht van het asielrelaas, beoordelingsruimte.158 Het is de asielzoeker die de verklaringen aannemelijk moet maken.159
De beoordeling van dat asielrelaas door het bestuur wordt door de rechter
ABRvS 11 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA3601, JV 2013/327 m.nt. Cornelisse.
Overigens is die coördinatie van procedures niet in het nadeel van de vreemdeling.
Kamerstukken I 2011/12, 32 420, F, p. 7.
Kamerstukken II 2014/15, 34 088, nr. 3, p. 29.
ABRvS 3 juli 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE6628, AB 2002, 242 m.nt. BPV; ABRvS 9 juli 2002, ECLI:
NL:RVS:2002:AE6677, JV 2002/275; ABRvS 15 november 2002, AB 2003, 96 m.nt. Schuurmans en
uiteindelijk ABRvS 27 januari 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF5566, AB 2003, 286 m.nt. Vermeulen.
158 ABRvS 27 januari 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF5566, AB 2003, 286 m.nt. Vermeulen.
159 Art. 31 Vreemdelingenwet 2000, zie ook ABRvS 11 april 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA3415, JV
2007/259.
153
154
155
156
157
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terughoudend getoetst.160 De bestuursrechter toetst enkel of het bestuursorgaan
zich ‘in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen’ dat een onderdeel van
het asielrelaas onvoldoende aannemelijk is gemaakt, waarbij de motivering van
het besluit het aangrijpingspunt vormt.161
Deze marginale toets wordt gerechtvaardigd met het argument dat het bestuursorgaan de feiten vaststelt aan de hand van uitvoerige gehoren en van vergelijking
van het relaas met al datgene wat in objectieve bronnen is onderzocht en door
vreemdelingen in een vergelijkbare situatie is gesteld.162 Anders gezegd: het
bestuur is vele malen beter ge€equipeerd om het asielrelaas op waarde te schatten
dan de rechter. Gevolg: de rechter richt zich op de kwaliteit van de motivering en
eventuele hiaten daarin. De kwalificatie, dus de gevolgen die het recht aan deze
feiten verbindt, komen wel voor een ‘volle’ toets in aanmerking.163
Deze jurisprudentielijn is ingezet in 2003, waarbij de uitspraak van 27 januari
2003 geldt als sleuteluitspraak.164 Sindsdien is deze uitspraak veelvuldig aangehaald door eerstelijnsrechters en in latere Afdelingsjurisprudentie.165
De consequentie van de uitspraak voor het bestuursorgaan laat zich eveneens
raden: dat krijgt in zekere zin ‘vrij spel’ bij de beoordeling van het asielrelaas.
Weliswaar heeft het bestuursorgaan met de Vreemdelingencirculaire enig inzicht
geboden in de omstandigheden die van belang zijn,166 maar de weging van deze
factoren is ondoorzichtig. Soms wordt het oordeel onderbouwd met een verwijzing naar een vaste gedragslijn,167 maar in veel gevallen blijft ook dat achterwege.
Deze situatie stuitte op kritiek uit de hoek van de rechtshulpverleners en de
wetenschap.168 De consequentie is immers dat – in de woorden van een van de
geïnterviewde respondenten – ‘een rechtsvrije sfeer’ tot stand komt, waarin het
bestuur nauwelijks wordt gecontroleerd.169
160
161
162
163

164
165
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168
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ABRvS 28 juni 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE7493, JV 2002/293.
Lubberdink 2009.
Lubberdink 2009.
Zie de noot van Vermeulen onder ABRvS 27 januari 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF5566, AB 2003,
286 en voorts: ABRvS 4 september 2002, ECLI:NL:RVS:2013:117, JV 2002/358, ABRvS 16 augustus
2002, JV 2002/345 en ABRvS 29 augustus 2002, JV 2002/356.
ABRvS 27 januari 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF5566, AB 2003, 286 m.nt. Vermeulen.
Het zaaknummer als zoekterm op rechtspraak.nl levert 47 ‘hits’ op (dd 18 december 2014). Zie
bijvoorbeeld ABRvS 24 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0955, NJB 2013/1407. Overigens signaleert Spijkerboer dat de lijn na 2009 een nuancering heeft ondergaan: de beoordeling van
vermoedens over de toekomst (wat de vreemdeling in het land van herkomst te wachten staat),
valt weer onder een volle rechterlijke toets. Zie: Spijkerboer 2014, p. 334.
Paragraaf C1 e.v. Vreemdelingencirculaire.
Zie bijvoorbeeld ABRvS 24 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0955, NJB 2013/1407.
T. Spijkerboer, Het hoger beroep in vreemdelingenzaken, Den Haag: Sdu Uitgevers 2002, zie recenter:
ABRvS 23 mei 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD3180, AB 2009, 11 m.nt. Geertsema. In dit kader is
ook relevant dat bij een herhaalde aanvraag (4:6 Awb) de rechter ook zeer marginaal toetst en er
normaal gesproken geen ruimte is om, als het gaat om documenten die ontbraken ter staving van
het relaas en de identiteit, deze alsnog te overleggen, omdat deze in eerste instantie al overgelegd
hadden kunnen worden.
Als voorbeeld: het niet kunnen noemen van plaatsen in de omgeving van de gestelde geboorteplaats ABRvS 30 mei 2011, ECLI:RVS:2011:BQ7859. In dit geval oordeelde de rechtbank nog dat
dat gegeven (het niet kunnen noemen van meer plaatsen) niet toereikend is om de gehele
herkomst als onaannemelijk te beoordelen. Of het niet kennen van de betekenis van Pasen en
Pinksteren voor de vreemdeling die stelt zich bekeerd te hebben tot het christendom: ABRvS 24
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Ook op dit punt heeft de wetgever de rechtsontwikkeling bijgesteld. Het eerder
genoemde wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 voorziet in
een volledige en ex nunc beoordeling door de rechter. De zaken die nu ‘positieve
overtuigingskracht’ hebben, zullen mogelijk die toets niet doorstaan. Anticiperend op die nieuwe rechterlijke toets is in beleid daarom (ook) de integrale
geloofwaardigheidsbeoordeling door de IND voorgeschreven: ‘positieve overtuigingskracht’ is niet meer voldoende.170 Dit is een uitvloeisel van de implementatie
van de Procedurerichtlijn waarin wordt bepaald dat lidstaten ervoor dienen te
zorgen dat voor verzoekers een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke
instantie openstaat tegen een beslissing inzake hun verzoek om internationale
bescherming.171
Opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers
Het derde voorbeeld van rechtsontwikkeling heeft betrekking op de verlening van
opvang op grond van art. 8 EVRM. In zekere zin is deze jurisprudentielijn het
spiegelbeeld van de eerder behandelde lijn van de CRvB, waarbij het ging om
opvang op grond van de Wmo. Min of meer gelijktijdig werd de Afdeling
geconfronteerd met een aantal beroepszaken waarbij het ging om het afwijzend
besluit van het Centraal Orgaan asielzoekers (COa) op een verzoek om opvang
voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
Het verzoek om opvang was gebaseerd op art. 8 EVRM. Weliswaar heeft de
Afdeling herhaaldelijk geoordeeld dat uit dat artikel geen algemene verplichting
voor de Staat kan worden afgeleid om al dan niet rechtmatig in Nederland
verblijvende vreemdelingen opvang te verlenen,172 maar sinds een arrest van de
Hoge Raad, waarin het ging om de opvang van een minderjarige,173 is deze
hoofdregel uitgebreid met een verbijzondering dat uit art. 8 EVRM wel de
verplichting voor de Staat voortvloeit om voor niet rechtmatig in Nederland
verblijvende minderjarigen te voorzien in adequate opvang en verzorging, indien
te voorzien valt dat de ouders daarvoor de middelen niet hebben. De volgende
vraag is hoe (of: waar) dat recht kan worden ge€effectueerd. Het ligt voor de hand
dat de vreemdeling dit recht probeert te effectueren bij het orgaan dat normaal
gesproken belast is met de opvang van vreemdelingen: het COa. Maar dan
ontstaat een uitvoeringsprobleem. Het COa heeft immers een beperkte taakbeschrijving en daaronder valt niet de opvang van illegale vreemdelingen – tenzij
sprake is van een acute medische noodsituatie. In normale gevallen past de
weigering van het COa om opvang te verlenen, in die taakbeschrijving.174
De staatssecretaris heeft, uitvoering gevend aan het arrest van de Hoge Raad,
voorzien in een mogelijkheid om opvang te bieden in een gezinslocatie, waarvan
de feitelijke uitvoering weer bij het COa berust. Voor de vreemdeling wordt het er

170
171
172
173
174
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mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0955, JV 2013/264. In alle gevallen ziet de rechter geen aanleiding om zelf aan de hand van (andere) feiten het vluchtrelaas te verifi€eren.
Zie Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 januari 2013, nummer WBV
2013/1, Stcrt. 2014, 36910 en Werkinstructie 2014/10.
Kamerstukken II 2014/15, 34 088, nr. 3, p. 16-17.
ABRvS 22 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2099, JV 2014/63.
HR 21 september 2012, ECLI:NL:PHR:2012:BW5328, AB 2013/30 m.nt. De Vries.
ABRvS 10 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:86, AB 2014/88 m.nt. Slingenberg.

niet duidelijker op: is het COa bevoegd als zelfstandig bestuursorgaan, of acteert
het COa als gemandateerde van de staatssecretaris, zodat de laatste het bevoegde
bestuursorgaan is waarbij het recht op opvang kan worden afgedwongen (eventueel in rechte)?
Geconfronteerd met deze lokettenproblematiek heeft de Afdeling in een uitspraak op 24 februari 2014 geoordeeld dat het inderdaad de staatssecretaris is die
verantwoordelijk is voor deze opvang. De staatssecretaris heeft immers het begin
van een regeling ontworpen door de gezinslocaties beschikbaar te stellen. Daarmee beschouwt hij zich als het verantwoordelijke en daarmee bevoegde bestuursorgaan. De Afdeling vervolgt:
‘Bij gebreke van een bestuursorgaan dat in algemene zin is belast met de opvang van
vreemdelingen die zulks behoeven, bestaat geen grond de staatssecretaris hierin niet te
volgen. Meer in het algemeen betekent dit dat een onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdeling die geen aanspraak heeft op voorzieningen vanwege het COa en
die meent op grond van een op de Staat rustende verdragsrechtelijke verplichting
aanspraak te hebben op opvang, zich dient te wenden tot de staatssecretaris.’175

Kortom: de vreemdeling kan zich tot de staatssecretaris wenden. Dat zo’n verzoek
lang niet altijd soelaas biedt, blijkt uit eerder in paragraaf 4.3.2 aangehaalde
uitspraak van de Voorzieningenrechter van de CRvB van 17 december 2014. Na
de weigering van de staatssecretaris om opvang te verlenen, is het mogelijk het
gemeentebestuur dat op grond van de Wmo,176 in ieder geval voorlopig,
opvang moet verlenen. Dat de Wmo mogelijk in beeld komt, had de CRvB eerder
al bepaald bij uitspraak van 4 juni 2014,177 waarin heel precies wordt afgebakend
welk recht op opvang volgt uit het vreemdelingenrecht (COa/staatssecretaris) en uit
de maatschappelijke opvang (gemeentebestuur). De lakmoesproef is volgens de
CRvB de vraag of de opvang is gebaseerd op medische gronden. Is het antwoord op
die vraag positief, dan is het het COa dat over de opvang mag oordelen, met
uiteindelijk de ABRvS als hoogste rechter. Is het verzoek om opvang (ook) gebaseerd op andere argumenten, dan komt de Wmo en in hoogste instantie de CRvB
in beeld, indien de staatssecretaris het althans laat afweten.178
De rechterlijke interventies van de ABRvS en de CRvB zijn om verschillende
redenen interessant. Allereerst is interessant dat het materi€ele recht op opvang in
het nationale recht niet te vinden is en wordt gebaseerd op art. 8 EVRM.
Misschien nog wel interessanter is de constitutionele vraag wie dan verantwoordelijk is om dat recht te realiseren. In de uitspraak van 24 februari 2014, die
algemeen – ook door de CRvB – wordt aangemerkt als de bepalende uitspraak
waarin niet alleen het recht op opvang wordt vastgelegd, maar ook een begin van
een ontwerp wordt gemaakt van de procedure waarin dat recht gerealiseerd kan
175 ABRvS 24 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:722, JV 2014/128.
176 Meer precies: het gemeentebestuur van zogenaamde centrumgemeenten.
177 CRvB 4 juni 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1995, AB 2014/309 m.nt. Sewandono, JV 2014/252 m.nt.
Slingenberg.
178 De Raad heeft in een latere uitspraak van 5 november 2014 (ECLI:CRVB:2014:3598) rechterlijk
overgangsrecht geformuleerd, waarbij 24 februari 2014 (de datum van de Afdelingsuitspraak)
geldt als de ‘inwerkingtreding’ van de ge€expliciteerde bevoegdheidsverdeling.
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worden, wijst de Afdeling daartoe de staatssecretaris aan. Dat is een belangwekkende uitspraak voor de rechtsontwikkeling omdat een bevoegdheid of misschien
zelfs: plicht wordt opgelegd aan een bestuursorgaan. De Afdeling heeft deze
beslissing – zo blijkt althans uit de uitspraak zelf – gebaseerd op de visie van
partijen over dit vraagstuk. Partijen, waaronder de staatssecretaris !en het COa
hebben, daartoe gevraagd door de Afdeling, schriftelijke stukken ingediend.
Intussen is er voor het bestuur – en daarmee ook voor de vreemdeling – een vrij
schimmige situatie ontstaan, waarbij verschillende bestuursorganen bevoegd zijn
en naast elkaar regelingen uitvoeren die hetzelfde regelen en dezelfde doelgroep
betreffen. De vreemdeling kan dan ‘shoppen’ tussen bestuursorganen, met
verschillende rechtsbeschermingsprocedures tot gevolg. De CRvB lijkt zijn jurisprudentie aan te passen aan de jurisprudentie van de Afdeling, maar onder de
streep – getuige vooral de voorlopige voorziening van 17 december 2014 – lijkt er
voorlopig bij de Raad meer te halen dan bij de Afdeling.
4.4.3 Analyse
Wetgever
De Vreemdelingenwet 2000 is overwegend bedoeld ter vereenvoudiging van
procedures op het terrein van asiel ten opzichte van de situatie die voorheen
gold.179 De vereenvoudiging had ook betrekking op de vormgeving van de
rechtsbeschermingsprocedure. Met de introductie van het grievenstelsel werd
– onder meer – beoogd ‘het proces bij de Raad van State (. . .) hanteerbaar [te]
houden’.180 De redenering was dat door het grievenstelsel de Afdeling meer
aandacht kon schenken aan de zaken die er voor de rechtseenheid en rechtsvorming toe doen.
De drie cases illustreren dat de Afdeling inderdaad in een aantal gevallen de
ruimte neemt om bij te dragen aan de rechtsontwikkeling. In veel gevallen is de
Europese dimensie de aanleiding om het recht nader te ontwikkelen. Het resultaat is een richtlijnconforme interpretatie van het nationale recht (toegang en
verdere toegang), of het cre€eren van schaduwrecht waar een nationale regel
ontbreekt (opvangcasus).
Opvallend is dat de wetgever maar mondjesmaat reageert op dit soort uitspraken. Soms wordt ontkend dat nadere wetgeving noodzakelijk is, blijkbaar met de
gedachte dat rechtersrecht een adequate oplossing biedt voor het gesignaleerde
probleem. Als voorbeeld kan worden gewezen op de dichotome ‘toegang of niet’beslissing die met een richtlijnconforme interpretatie werd omgevormd tot een
beslissing met drie mogelijke uitkomsten: geen toegang, wel toegang of geen
verdere toegang. Het beeld ontstaat dat de Afdeling het stelsel dat met de
Vreemdelingenwet 2000 werd geïntroduceerd en dat steeds minder goed lijkt te
passen bij de Europese richtlijnen, met plakband bij elkaar heeft gehouden.

179 Kamerstukken II 1998/99, 26 732, nr 3, p. 3 e.v. (MvT).
180 Handelingen II 1999/2000, 85, p. 5482.
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Inmiddels is echter een herziening van de Vreemdelingenwet 2000 aanhangig
gemaakt, waarmee de wetgever de uitspraken van de Afdeling verwerkt in positief
recht (verdere toegang), dan wel be€eindigt (positieve overtuigingskracht).
Bestuur
De rechter in het vreemdelingenrecht (de Afdeling) is zich zeer bewust van zijn
positie ten opzichte van wetgever en bestuur. Dit blijkt uit de expliciete overwegingen daarover in de uitspraken. Deze overwegingen nemen niet weg dat de
rechter zo nu en dan intervenieert en met een uitspraak de uitvoeringspraktijk
bijstuurt. Met name het bestuursorgaan wordt expliciet de ruimte geboden om
voorafgaand aan de uitspraak over de relevante rechtsvraag een standpunt in te
nemen. Deze vormgeving van de procedure draagt bij aan de voorspelbaarheid
van de rechtsontwikkeling door de rechter en biedt in ieder geval het bestuursorgaan de gelegenheid om eventuele consequenties van de beantwoording van de
rechtsvraag duidelijk te maken.
Het bestuur staat daarbij in een iets andere verhouding tot de Afdeling dan de
burger. Waar beleid wordt gewijzigd of een rechtsvraag om snelle beoordeling
door de Afdeling vraagt, heeft het bestuur (de staatssecretaris, lees: de IND) de
gelegenheid om deze zaken versneld onder de aandacht van de Afdeling te
brengen. De IND kan immers selectief in hoger beroep gaan en versneld verweer
voeren. Daarnaast heeft de IND als repeatplayer bijzondere toegang tot de Afdeling, bijvoorbeeld via de Dag van de Bestuursrechtspraak, op de website van de
Raad van State aangeduid als ‘een bijeenkomst met als doel om tot een gedachtewisseling te komen tussen de vertegenwoordiging van de Afdeling en een
afgevaardiging van professionals die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben
met de Afdeling’.181
Het bestuur heeft belang bij een snelle uitspraak van de Afdeling indien
rechters in eerste aanleg verschillend oordelen over een toegepaste regel. Blijkbaar is in dat geval sprake van een ambigue rechtsregel. Vanuit de perceptie van
de IND is de pluriformiteit van de rechters in eerste aanleg in de loop der tijd
weliswaar geringer geworden, maar desalniettemin is verschil in interpretatie
door lagere rechters voor de uitvoering ongewenst.
Voor het bestuur is de Afdeling allerminst een gemakkelijke rechter. Weliswaar
worden veel zaken gewonnen in die zin dat de beroepen ongegrond worden
verklaard, maar juist in die gevallen waarin de Afdeling het recht bijstelt, brengt
dat grote uitvoeringsproblemen met zich mee. Dit houdt verband met het grote
aantal rechtzoekenden: een uitspraak waarmee recht wordt ontwikkeld, heeft
bijna altijd consequenties die boven de specifieke context van de zaak uitstijgen,
bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe (herhaalde) aanvragen. Mocht naar het
oordeel van de IND wetswijziging noodzakelijk zijn, dan zijn daar interne procedures voor, waarbij beleidswensen uiteindelijk worden doorgespeeld naar het
ministerie van VenJ. Hoewel de beleidsrespons vaak enige tijd op zich laat
wachten, is het doorgaans niet al te lastig om wijzigingen in het recht tot stand

181 http://www.raadvanstate.nl/agenda/nieuws/tekst-nieuwsbericht.html?id=607&summary_only=
&category_id=9 Zie verder: Raad van State, Jaarverslag 2013, p. 65.
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te brengen. Voor zover wijziging noodzakelijk is, is dat vaak een wijziging van
werkinstructies of de Vreemdelingencirculaire.
Burger en rechtshulpverlener
In de (kritische) literatuur over het vreemdelingenrecht gaat het vaak om de
(procedurele) obstakels die de vreemdeling en diens rechtshulpverlener ervaren
in gerechtelijke procedures.182 De vormgeving van de procedure (grievenstelsel) is
daar mede debet aan. Maar ook het materi€ele recht, met daarin een steeds
belangrijker wordende Europese dimensie, maakt het niet eenvoudig om op het
juiste moment met de juiste argumenten te komen. Dit alles maakt het rechtsgebied allesbehalve eenvoudig te doorgronden voor een bestuursrechtadvocaat met
een algemene praktijk.
Daar staat tegenover dat de beroepsgroep van rechtshulpverleners in het
vreemdelingenrecht tamelijk sterk georganiseerd is, en onderling veel informatie
deelt. Jurisprudentie wordt op deze manier soms in gezamenlijkheid uitgelokt,
om daarmee de grenzen van het recht op te zoeken. Daarbij ondervindt men soms
(financi€ele) steun van non-gouvernementele organisaties (Vluchtelingenwerk,
INLIA etc).
4.4.4 Resum!e
De rechtsontwikkeling op het terrein van het vreemdelingenrecht blijkt vooral in
het teken te staan van de doorwerking van Europese richtlijnen en van het
afbakenen van de rechterlijke taak ten opzichte van die van het bestuur. De
rechter maakt door schriftelijke vragen te stellen aan partijen en door de formulering (motivering) van de uitspraak duidelijk wanneer hij bijdraagt aan de
rechtsontwikkeling en hoe het recht moet luiden.
Is bij de rechtsontwikkeling op het terrein van de Vreemdelingenwet 2000
sprake van een dialoog tussen wetgever en rechter? Duidelijk is wel dat de rechter
expliciet communiceert over zijn bijdrage aan de rechtsontwikkeling. Dat blijkt
niet alleen uit de vormgeving van de procedure, maar zeker ook uit de formulering van de uitspraak. Die boodschappen leiden echter niet tot een reactie van de
wetgever. Sterker nog: aanvankelijk ontkende de wetgever dat aanpassing van de
wet noodzakelijk was. Dat had wellicht te maken met het gegeven dat de
rechtsontwikkeling door de rechter de bruikbaarheid van het stelsel als zodanig
niet aantastte. Pas onder invloed van Europese richtlijnen reageert de wetgever
alsnog op de rechtsontwikkeling met nieuwe wetgeving.
Voor zover de rechter al aan een dialoog deelneemt, is dat vooral met het
bestuur. Het bestuur mag in het vooronderzoek zijn zienswijze kenbaar maken
door de schriftelijke vragen te beantwoorden. Weliswaar wordt deze gelegenheid
ook geboden aan de vreemdeling en diens rechtshulpverlener, maar die hebben
verder niet zoveel invloed op de rechtsontwikkeling.

182 Vgl. Spijkerboer 2014, p. 378 e.v.
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4.5

Financi€ele markten

4.5.1 Inleiding
De regulering van financi€ele dienstverlening vindt voor een belangrijk deel plaats
in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze raamwet regelt onder meer wie
bevoegd is financi€ele diensten te verlenen en geeft de grondslag voor het vastleggen van de normen waaraan deze dienstverlener zich dient te houden.183 De
markt met financi€ele dienstverleners en klanten is daardoor een sterk gereguleerde markt geworden, met twee toezichthouders: De Nederlandsche Bank
(prudentieel toezicht, gericht op de soliditeit van financi€ele ondernemingen) en
de Autoriteit Financi€ele Markten (gedragstoezicht, gericht op de ordelijke marktprocessen en zuivere verhoudingen tussen marktpartijen). Na de financi€ele crisis
bestaat eigenlijk geen twijfel meer dat het functioneren van een financi€ele markt
een publiek belang betreft, dat overheidsingrijpen rechtvaardigt.184 Dit overheidsingrijpen bestaat primair uit een vergunningstelsel, dat de aanbieder van
financi€ele diensten (van betaaldienstverleners tot levensverzekeraars en beleggingsinstellingen) verplicht om een vergunning aan te vragen bij DNB of bij de
AFM (afhankelijk van de financi€ele dienst). De materi€ele normen waaraan een
vergunninghouder moet voldoen, zijn deels in de Wft zelf (hoofdstuk 4) en deels
in andere wetten te vinden. De wettelijke normen kennen een open karakter en
bevatten voornamelijk ‘algemene principes zoals integriteit van de betrokken
marktactoren en transparantie van hun doen en laten’.185 De open normen die
bijvoorbeeld een rol spelen bij het gedragstoezicht, betreffen de geschiktheid en
betrouwbaarheid van een aantal relevante personen in de financi€ele instelling.186
Het zijn primair de toezichthouders – die in zoverre optreden als ‘regulators’ – die
deze normen verder invullen in nadere regelgeving.187
Het sluitstuk wordt gevormd door toezicht en handhaving, waarbij de toezichthouders een ruim instrumentarium tot hun beschikking hebben, van het opleggen van een
last onder dwangsom of een aanwijzing, tot een bestuurlijke boete.188 Bovendien
wordt het geven van een aanwijzing, waarschuwing of andere opgelegde sanctie
doorgaans gepubliceerd.189
Op zichzelf legt de AFM niet veel bestuurlijke boetes op,190 maar het lijkt er wel
op dat het toezicht op de financi€ele markt op toenemende weerstand
183 Zie Eisma 2007, p. 23 e.v. Nadere (materi€ele) normen in op de markt van financi€ele dienstverlening zijn bijvoorbeeld te vinden in bijvoorbeeld de Wet toezicht trustkantoren, de Wet toezicht
accountantsorganisaties, Pensioenwet, de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering
van terrorisme e.d.
184 De Moor-van Vugt & Wessel 2011.
185 Bröring & Van Vorselen 2013.
186 Zie art. 2.67 Wft.
187 Zie over dit verschijnsel: Verhey & Verheij 2005 en Van der Meulen 2003, p. 23 e.v.
188 Er is wel een Besluit bestuurlijke boetes financi€ele sector waarin de op te leggen bestuurlijke
boete nader is gespecificeerd. Maar de categorie-indeling is nog zo ruim dat de toezichthouders
er alle kanten mee uit kunnen. Zie: Bröring e.a. 2012, p. 171-172.
189 Over naming and shaming: Van Erp 2009.
190 Afgaand op het jaarverslag over 2013 is er een afnemende trend: van 36 in 2011 naar 22 in 2012 en
20 in 2013. Ook het aantal lasten onder dwangsom, aangiftes en vergunningintrekkingen is
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stuit.191 De vraag die wordt opgeworpen is of de regulators (AFM en DNB) wel
voldoende worden gecontroleerd en gecorrigeerd bij de uitoefening van hun
taak.192 Uiteindelijk is dit de vraag of de rechter de ruimte neemt om het recht
verder te ontwikkelen. Het onderzoek spitst zich toe op drie voorbeelden waarin
deze vraag aan de orde is. Deze hebben betrekking op een materieel aspect dat bij
de uitvoering van de Wft centraal staat (het beoordelen van de betrouwbaarheid
en geschiktheid van functionarissen), op een onderdeel dat te maken heeft met
toezichtsactiviteiten (het vorderen van gegevens) en ten slotte op de vormgeving
van de sanctie (boeteberekening).
4.5.2 Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter
Betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets
Het dagelijks beleid van bijvoorbeeld beleggingsinstellingen en financi€ele dienstverleners wordt bepaald door personen die geschikt zijn in verband met de
uitoefening van het bedrijf van de financi€ele onderneming (art. 3:8 en 4:9
Wft).193 Van de personen die bij de bepaling van het beleid worden betrokken,
dient bovendien de betrouwbaarheid buiten twijfel te staan (art. 3:9 en 4:10
Wft).194 De geschiktheid en betrouwbaarheid worden vastgesteld aan de hand
van nadere beleidsregels.195 Deze beleidsregels bevatten wel indicatoren voor
geschiktheid en betrouwbaarheid, (zoals besluitvaardigheid, onderhandelingsvaardigheid etc.), maar geven geen inzicht in de precieze weging ervan, noch
over de feiten of waarnemingen die leiden tot het oordeel dat de belanghebbende
niet betrouwbaar of niet geschikt wordt geacht. Geschiktheid houdt vooral verband met het hebben van specifieke competenties, waarbij de ondergrens wordt
gevormd door de vaardigheid om een nette bedrijfsvoering te organiseren
(administratie, naleven van ethische normen e.d.).196 Betrouwbaarheid duidt op
gedragingen, al dan niet begaan als priv!epersoon waaruit kan worden afgeleid dat
de betrokkene het niet zou nauw neemt met de relevante normen (bijvoorbeeld
blijkend uit fiscale of strafrechtelijke antecedenten). Interessant is dat bij de
betrouwbaarheid ook een rol speelt hoe de betrokkene meewerkt en informatie
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afgenomen. Zie AFM, Jaarverslag 2013. De cijfers van DNB zijn minder eenvoudig te achterhalen,
maar afgaand op eerdere cijfers is het aantal bestuurlijke boetes zeer gering. Zie: Bröring e.a.
2012, p. 171-172.
Vgl. opinies in Het Financieele Dagblad zoals ‘Toezicht op geschiktheid bestuurders moet anders:
informele druk op bestuurders om te vertrekken blokkeert toegang tot de bestuursrechter’ (5 juli
2014), ‘Dilemma’s bij DNB’ (8 augustus 2014), ‘Toezichthouders hebben te veel macht gekregen’
(25 oktober 2014) en ‘De overheid trekt zich van onze grondrechten te weinig aan’ (29 november
2014). Ook de recente clash tussen DNB en Delta Lloyd is hiervan een voorbeeld: ‘DNB eist
vertrek financieel topman Delta Lloyd’, NRC Handelsblad 22 december 2014.
Van der Meulen 2003, p. 51 e.v.
De geschiktheidseis is geïntroduceerd met de Wet introductie geschiktheidseis, Stb. 2012, 7.
Voorheen gold een (vergelijkbare) deskundigheidseis.
Zie hierover verder: Gundemann-Van de Krol 2008, p. 173 e.v. en Stijnen 2007.
Beleidsregel geschiktheid 2012, Stcrt. 2012, 13546 en Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing, Stcrt.
2005, 20.
Zie art. 1.2 Beleidsregel geschiktheid 2012, Stcrt. 2012, 13546.

deelt met de toezichthouder gedurende het vergunningproces. Eventuele antecedenten die relevant kunnen zijn voor de betrouwbaarheid, moeten worden
gemeld, anders geldt dat als extra ‘toezichtsantecedent’ dat voor de toezichthouder een reden vormt om de betrouwbaarheid onvoldoende te achten.197
Over het oordeel dat een persoon niet betrouwbaar of geschikt wordt geacht,
wordt tegenwoordig niet veel meer geprocedeerd,198 zeker in verhouding tot het
aantal oordelen dat door DNB of AFM wordt afgegeven.199 De reden laat zich
raden: de instelling heeft geen zin in een langdurige juridische strijd met de
toezichthouder waarmee men nog langer door !e!en deur moet. Het is dan gemakkelijker om afscheid te nemen van de functionaris die niet geschikt dan wel
betrouwbaar wordt geacht.
Een uitzondering waarin wel werd geprocedeerd tegen een oordeel over
betrouwbaarheid, leidde tot de uitspraak van CBb van 31 maart 2014. Het betrof
een beroep tegen een besluit waarin een aanwijzing werd gegeven die ertoe strekt
dat een bestuurder niet langer het beleid van een trustkantoor kan bepalen of
mede kan bepalen, omdat deze niet langer betrouwbaar werd geacht door DNB.
Dit betrouwbaarheidsoordeel was gebaseerd op een tweetal boetebesluiten van de
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), opgelegd aan een trustkantoor waar de betreffende bestuurder eveneens bestuurder van was, alsmede op het
niet hebben gemeld van die opgelegde boetes en de daarop volgende intrekking
van de vergunning.
De rechtsvraag die in beroep en hoger beroep aan de orde wordt gesteld, is of
deze onderbouwing van de betrouwbaarheidsoordelen voldoet. Feitelijk gaat het
over !e!en serieus antecedent (de opgelegde boetes), dat wordt opgeplust naar
meerdere antecedenten, namelijk: het niet verstrekken of verstrekken van onjuiste
informatie over die boetes tijdens telefoongesprekken met DNB. Daarbij wordt
ook de vraag aan de orde gesteld of DNB zich zelfstandig een oordeel moet
vormen over de grondslag van de boetes.
Uit de onderliggende stukken blijkt dat de eiser en diens rechtshulpverlener in
deze zaak van de rechter willen horen in hoeverre het betrouwbaarheidsbeleid een
juiste invulling geeft van de wet, juist door het ‘opplussen’ van !e!en antecedent (de
boete, die op zichzelf al discutabel wordt geacht), door een tweede antecedent te
cre€eren met het telefoongesprek waarin die boete niet alsnog is gemeld.
De Rechtbank Rotterdam en vervolgens ook het CBb toetsen het beleid en de
toepassing ervan. In beroep concludeert de rechtbank dat een juiste toepassing is

197 Zie: Bijlage C Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing, Stcrt. 2005, 20.
198 ‘Toezicht op geschiktheid bestuurders moet anders: informele druk op bestuurders om te
vertrekken blokkeert toegang tot de bestuursrechter’ Het Financieel Dagblad 5 juli 2014. Dat was
overigens acht jaar geleden wel anders. Zie: ‘AFM onderbouwt straf beter; Te veel sancties
toezichthouder sneuvelen voor rechter’ Het Financieele Dagblad 1 mei 2007.
199 Volgens het jaarverslag over 2013 houdt de AFM toezicht op zo’n 10.500 instellingen. Bij elk van
deze instellingen zal zo nu en dan een betrouwbaarheids- of geschiktheidsoordeel worden
gevraagd. Het gaat dus al snel om grote aantallen oordelen, waarover – afgaand op de gepubliceerde jurisprudentie – nauwelijks wordt geprocedeerd. Overigens hoeven de betrouwbaarheids- en geschiktheidsoordelen niet te leiden tot een officieel besluit; vaak is de
vooraankondiging al voldoende en wordt de kandidatuur van de betrokken kandidaat
ingetrokken.
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gegeven aan het beleid. De rechtbank concludeert dat niet wordt weerlegd dat de
boetes hadden moeten worden gemeld. Reeds daaruit had DNB kunnen concluderen dat de betrokken bestuurder niet handelde als een professioneel handelend
bestuurder.
In hoger beroep voegt het CBb zich naar dat oordeel. Het College besteedt
daarbij uitvoerig aandacht aan het achterhouden van informatie tijdens de telefoongesprekken en oordeelt dat dit wel degelijk als afzonderlijk antecedent kan
worden gezien. Bovendien hoefde DNB zich niet zelfstandig een oordeel te
vormen over de grondslag van die boetes. Conclusie: DNB heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de betrouwbaarheid niet meer buiten
twijfel stond. Het (hoger) beroep is dus ongegrond.
Hebben Rechtbank Rotterdam en het CBb hier bijgedragen aan de
rechtsontwikkeling? Feitelijk niet: er is althans geen ruimte ingevuld met een
nieuwe, nadere regel. Eigenlijk heeft de rechter hier het bestuursbeleid goedgekeurd. Daarmee is de vage, open norm die de Wft biedt volgens de rechter op een
juiste, althans: niet onjuiste, manier ingevuld, met als gevolg dat DNB en AFM
hun werkwijze rondom de betrouwbaarheidsbeoordeling kunnen continueren,
deels leunend op oordelen van gedragspsychologen.200
Vorderen kopie€en
Een voorbeeld waarin de rechter een bestuurspraktijk corrigeerde, had betrekking
op het vorderen van toezichtsgegevens. De AFM had een beleid waarbij financi€ele
ondernemingen werd verzocht om afschriften van relevante gegevens op te
sturen. Het niet voldoen aan deze vordering leidde tot een last onder dwangsom.
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam oordeelde in een uitspraak
op 5 september 2012 dat deze praktijk niet kan worden gebaseerd op de Wft noch
op het bepaalde in art. 5:16 of 5:17 Awb.201 Weliswaar kan de AFM op grond van
art. 5:16 Awb inlichtingen vorderen en op grond van art. 5:17 Awb inzage
vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden en daarvan kopie€en maken, maar
dat is net iets anders dan de vordering dat de ondertoezichtgestelde zelf kopie€en
maakt en verstrekt.
Deze uitspraak werd op rechtspraak.nl aangekondigd als een beperking van de
bevoegdheden van de AFM.202 In zoverre is hier – in ieder geval vanuit het
perspectief van de rechter – sprake van een belangrijke uitspraak, waarmee een
bestaande praktijk werd gecorrigeerd. De AFM zou op een andere manier gegevens moeten verzamelen. In de nieuwsbrief van oktober 2012 kondigde de AFM
aan niet langer kopie€en van documenten te vorderen, maar de betrokken partij de
keuze te bieden: vrijwillig kopie€en van de informatie opsturen of de AFM komt

200 Vgl. de verzuchting hierover van Pim Rank en Jael Diament in Meester (‘Financi€ele sector is
regelmoe’) 2014 (12), p. 81.
201 Vzr. Rb. Rotterdam 5 september 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BX6988, JOR 2012/296 m.nt. Nuyten. De voorzieningenrechter geeft in zijn uitspraak expliciet aan dat dit oordeel afwijkt van
eerdere uitspraken (‘anders dan. . . is de voorzieningenrechter thans van oordeel. . .’).
202 Vzr. Rb. Rotterdam 5 september 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BX6988, JOR 2012/296 m.nt. Nuyten. Ook in de media werd aandacht geschonken aan deze uitspraak: ‘AFM teruggefloten in zaak
Vestia-verdachten’, Het Financieele Dagblad 12 september 2012.

212

langs op kantoor om de gegevens te kopi€eren.203 Daarbij kondigt de AFM ook aan
het oordeel van de voorzieningenrechter, waarin de voorzieningenrechter de
bevoegdheden van de toezichthouder beperkt uitlegt, te zullen bestrijden.
De rechtsontwikkeling was daarmee nog niet ten einde. Enige tijd later oordeelde de Rechtbank Rotterdam – ditmaal in een meervoudige kamer – dat de
praktijk van de vordering van kopie€en onder dreiging van een dwangsom toch wel
in overeenstemming met de Awb was, misschien niet naar de letter, maar dan in
ieder geval naar de bedoeling:
‘De rechtbank is, anders dan de voorzieningenrechter in zijn uitspraak van 5 september 2012 (. . .), van oordeel dat de inlichtingenvordering van art. 5:16 van de Awb een
algemene bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen behelst, waarmee ook kopie€en
van stukken en bescheiden kunnen worden gevorderd. Een redelijke wetsuitleg (Kamerstukken II 23 700, nr. 5) brengt mee dat het verstrekken van inlichtingen, naast het naar
waarheid mondeling of schriftelijk beantwoorden van vragen, ook kan bestaan uit het
verstrekken van zakelijke gegevens en bescheiden. Daarmee worden immers ook naar
waarheid inlichtingen verstrekt.’204

Hierop paste de AFM wederom zijn werkwijze aan. In de nieuwsbrief van maart
2013 werd aangekondigd dat de AFM voortaan tijdens een onderzoek weer
schriftelijk van instellingen of personen zal vorderen om de gevraagde kopie€en
op te sturen.205
Toekomstige verdiencapaciteit
Een derde jurisprudentielijn heeft betrekking op de berekening van de hoogte
van bestuurlijke boetes. De AFM en DNB kunnen een bestuurlijke boete
opleggen wegens overtreding van een aantal in de Wft genoemde voorschriften. Deze bestuurlijke boete bedraagt maximaal e 4.000.000, uitzonderingen daargelaten.206 De overtreders van de voorschriften en daarmee ook
degenen die kunnen worden beboet, zijn zowel rechtspersonen (de financi€ele
instellingen) als natuurlijke personen (degenen die in die instelling een bepalende functie vervullen). Op zichzelf ligt het voor de hand dat juist bij de
beoordeling van bestuurlijke boetes de bestuursrechter recht ontwikkelt. Bijzonder aan de bestuurlijke boete is immers dat deze door de rechter normaal
gesproken ‘vol’ wordt getoetst.207

203 Zie http://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2012/okt/aanpassing-werkwijze. Dat een ‘inval
door de AFM’ publicitair niet bepaald aantrekkelijk is, behoeft weinig betoog.
204 Rb. Rotterdam 21 februari 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:BZ2448, JOR 2013/139 m.nt. Nuyten.
205 Zie: http://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2013/mrt/herroeping-oordeel-beperking-onder
zoeksbevoegdheid.
206 Zie art. 1:80 en 1:81 Wft. Welke overtredingen beboetbaar zijn, wordt bepaald in de bijlage van de
Wft. Een en ander is uitgewerkt in het Besluit bestuurlijke boetes financi€ele sector.
207 Zie preadviezen Van Emmerik & Saris 2014, p. 120 e.v. Overigens is de rechterlijke toets
afhankelijk van de vormgeving van het boetestelsel, zoals Van Emmerik & Saris ook opmerken
(p. 124 e.v.). Voor een recent voorbeeld waarin de rechter recht vormt bij een boetestelsel: CRvB
24 november 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3754, USZ 2014/413 m.nt. Tollenaar.
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Wat een evenredige boete is, wordt door verschillende factoren bepaald.208
Uiteraard zijn de wettelijke boetemaxima een indicatie van wat als evenredige
boete heeft te gelden. Daarnaast wordt de boetehoogte doorgaans onderbouwd
met het argument dat met de boete het financi€ele voordeel van de overtreding
moet worden weggenomen. Dit argument is ook van belang bij de boeteberekening in het financi€ele recht.209 Een andere factor waaraan betekenis toekomt,
betreft de draagkracht van de overtreder.210 De draagkracht is van bijzonder
belang indien de beboete overtreder een natuurlijk persoon betreft. De AFM heeft
een beleid waarbij voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete een
vragenlijst wordt toegestuurd. Op basis van de vergaarde informatie wordt de
hoogte van de boete vastgesteld.
De vraag is hoe die draagkracht wordt berekend en welke rol de draagkracht
precies speelt. Deze vraag kwam aan de orde in een beroepsprocedure naar
aanleiding van een bestuurlijke boete van e 120.000 opgelegd aan een natuurlijk
persoon. Dit boetebedrag was gebaseerd op het basisbedrag van e 2.000.000,
verhoogd met 25% wegens verhoogde verwijtbaarheid en uiteindelijk bijgesteld
op het bedrag van e 120.000, gelet op het eigen vermogen van de overtreder en
de verdiencapaciteit gebaseerd op het toekomstige inkomen van de overtreder.211
Uit de beschikking op bezwaar blijkt dat de AFM de draagkracht mede baseert
op de toekomstige verdiencapaciteit.212 Uit de beschikking op bezwaar blijkt dat
de AFM uitgaat van e 2.000 kosten voor levensonderhoud voor het gezin van de
overtreder – ook al heeft de overtreder andere gegevens verstrekt. Dit bedrag
wordt van het huidige salaris afgetrokken, waarna een verdiencapaciteit voor de
komende twee jaar wordt vastgesteld. De AFM expliciteert ‘geen rekening te
kunnen houden met eventuele toekomstige, thans niet voorzienbare, fluctuaties
in het salaris’.
Juist dit aspect, namelijk dat de draagkracht wordt gebaseerd op toekomstig
salaris, wordt in beroep voorgelegd aan de rechtbank. De Rechtbank Rotterdam
laat deze redenering van de AFM in stand.213 Op het punt dat de draagkracht
mede is gebaseerd op toekomstige verdiencapaciteit, wordt eigenlijk niets overwogen. De enige overweging is dat er ‘geen reden is om aan te nemen dat eiser
niet langer een maandelijks inkomen van e 10.000 bruto heeft’, maar dat zegt
nog niets over de toekomstige situatie.
208 Zie voor een overzicht: Klap 2012.
209 Nota van Toelichting bij Besluit bestuurlijke boetes financi€ele sector, Stb. 2009, 329, p. 25-26. Zie
voor een voorbeeld: CBb 26 maart 2013, ECLI:NL:CBB:2013:BZ5507, JOR 2013/172 m.nt.
Affourtit.
210 Deze factor is ook in art. 4 Besluit bestuurlijke boetes financi€ele sector ge€expliciteerd: de
toezichthouder houdt bij het vaststellen van de boete rekening met de draagkracht van de
overtreder. Over het belang van deze factor: HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:685, AB
2014/271 m.nt. Stijnen.
211 Let wel: de boete is ook gebaseerd op vermogen, in dit geval bestaand uit onroerend goed. Over
de waarde daarvan bestaat ook enige discussie (het onroerend goed is aangekocht voor e 50.000
maar zou nu een waarde van e 15.000 vertegenwoordigen). Het deel dat moet worden betaald uit
inkomen bedraagt daarmee minstens e 100.000, maar mogelijk meer.
212 De beschikking op bezwaar is gepubliceerd op de site van de AFM: http://www.afm.nl/~/media/
files/boete/2014/beslissing-bezwaar/bob-kooij.ashx.
213 Rb. Rotterdam 24 juli 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:6326, JOR 2014/269 m.nt. Nuijten.
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Weliswaar heeft de rechter hier het recht niet verder ontwikkeld, maar juist in
het goedkeuren van deze berekeningsmethodiek zit de rechtsontwikkeling. Uit de
onderliggende stukken blijkt namelijk dat de rechtshulpverlener juist op het punt
van de boeteberekening een principi€ele uitspraak van de rechter verlangde. Bezien
vanuit de AFM is deze uitspraak een bevestiging van het beleid omtrent
boeteberekening die mogelijkheden biedt voor nieuwe boetebesluiten.
4.5.3 Analyse
Wetgever
De Wet op het financieel toezicht laat zeer veel ruimte aan de uitvoerende
autoriteiten om nadere normen te stellen of althans invulling te geven aan de
wettelijke normen van de toepassing van de aan hen geattribueerde bestuursbevoegdheden. De AFM en DNB positioneren zich als onafhankelijke regulators:
onafhankelijk van politieke waan en gereguleerde doelgroep.214
Het gevolg is een gelede normstelling die zich deels onttrekt aan het zicht van
de wetgever. De precieze invulling van vage begrippen als betrouwbaarheid en
geschiktheid, of de manier waarop draagkracht wordt berekend, lijkt niet op de
interesse van de wetgever te kunnen rekenen. Het recht dat op deze aspecten tot
stand wordt gebracht, wordt blijkbaar gerekend tot de uitvoering. Eventuele
rechterlijke uitspraken op dit punt, of het uitblijven van correctie van bestuursbeleid, blijft onbesproken in het parlement.215
AFM en DNB hebben bovendien relatief goede toegang tot de wetgeving
wanneer zij in hun toezichtspraktijk instrumenten missen. Zij mogen jaarlijks
in een wetgevingsbrief aan de Minister van Financi€en knelpunten aandragen die
zij bij het toezicht tegenkomen. Volgens Busch worden deze suggesties van de
toezichthouders regelmatig overgenomen door de wetgever.216
Bestuur
De bestuursorganen die uitvoering geven aan het financi€ele toezicht, ondervinden
niet veel beperkingen; noch van de wetgever, noch van de bestuursrechter. Dit
wordt legitiem geacht gelet op het doel waarmee de normen worden gehandhaafd: het bevorderen van een zorgvuldige financi€ele dienstverlening, eerlijke en
effici€ente werking van kapitaalmarkten en stabiliteit van de financi€ele markten.217
De markt blijkt creatief en zoekt mazen in de wetgeving, met risicovol gedrag tot
gevolg.
In deze situatie wordt van de AFM en DNB slagvaardig toezicht verwacht. Het
gevolg: de geschreven operationele norm wordt ingewisseld voor een zorgplicht
of een vage norm.218 Rechtsbescherming blijkt niet altijd te functioneren als
214 Vgl. Van der Meulen 2003, p. 51 e.v.
215 Er zijn geen Kamervragen gesteld naar aanleiding van een uitspraak, ook heeft jurisprudentie niet
geleid tot aanpassing van wetgeving.
216 Busch 2014.
217 Dit zijn de strategische doelstellingen van de AFM te vinden in het Jaarverslag 2012 en gepubliceerd op de website van de AFM (www.afm.nl).
218 Busch 2014.
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correctie-instrument. Weliswaar is bij de Rechtbank Rotterdam en het CBb een
grote expertise aanwezig op het specialistische terrein van de financi€ele markten.
De rechterlijke macht is dus op zichzelf voldoende ge€equipeerd om de finesses
van de wetgeving en de consequenties van de rechtsontwikkeling te kunnen
inschatten. Dat neemt echter niet weg dat de rechter niet vaak een bijdrage levert
aan rechtsontwikkeling en het bestuur veel ruimte laat om invulling te geven aan
de toezichtstaak. Dat houdt deels verband met het geringe aantal beroepszaken,
voortvloeiend uit de geringe bereidheid van de ondertoezichtgestelden om de
relatie met de AFM en DNB op scherp te zetten,219 en deels met de ruime
bestuursbevoegdheden zoals die in de wet zijn geformuleerd.
Burger en rechtshulpverlener
Voor de burger gelden de AFM en DNB als de voornaamste partijen die recht
vormen: de wet biedt geen houvast en richtinggevende jurisprudentie is er ook
niet veel. De normen die tot stand komen zijn relatief goed toegankelijk. Bovendien wordt partijen die actief zijn op de financi€ele markt de gelegenheid geboden
om in te spreken bij de totstandkoming van die normen en procedurele regels, via
internetconsultatie. Deze consultatie leidt niet vaak tot bijstelling van de regels.
De betrokkenheid van de financi€ele dienstverleners bij de totstandkoming van
de regels neemt niet weg dat het voor de ondertoezichtgestelden lang niet altijd
duidelijk is welke gedraging binnen de regels valt en welke niet. Het gevolg is dat
er onzekerheid bestaat over wat toelaatbaar is en wat niet; wat beboetbaar is en
wat niet en wanneer sprake is van ongeschiktheid of onbetrouwbaarheid.220
Hoewel niet veel wordt geprocedeerd, zeker gelet op het aantal oordelen en
beslissingen van de AFM en DNB, is in die gevallen waarin wel wordt geprocedeerd, de uitkomst allerminst voorspelbaar. Van de rechter wordt vaak meer
verwacht dan deze waar kan maken: namelijk duidelijkheid over de grenzen van
de bestuursbevoegdheden.
4.5.4 Resum!e
De Wet op het financieel toezicht biedt het bestuur op veel onderdelen discretionaire ruimte of vrijheid, zodat het adequaat kan reageren op veranderingen in de
markt. Het gevolg van deze ruimte is een terughoudend toetsende rechter, die de
rechtsontwikkeling veelal overlaat aan het bestuur dat bijvoorbeeld in beleidsregels nader recht vormt. Met name rechtshulpverleners verwachten vaak meer
(intensievere) bemoeienis van de rechter bij de rechtsontwikkeling dan nu het
geval is.

219 Busch signaleert overigens een kentering. Busch 2014. Als voorbeeld van de kentering geldt de
eerder aangehaalde casus van Delta Lloyd die zich verweert tegen een boete en aanwijzing van
DNB.
220 ‘Provisieverbod bij financieel advies gaat tot brokken leiden’, Het Financieele Dagblad 29 oktober
2011, ‘AFM en rechter worstelen met eisen voor beleggingen in grondposities’, Het Financieele
Dagblad 8 februari 2010.
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De dialoog tussen rechter en wetgever is op dit terrein dus zo goed als afwezig.
De rechter draagt niet of nauwelijks bij aan de rechtsontwikkeling en voor de
wetgever is er – blijkbaar – geen reden om met nadere wetgeving te reageren op
de bestuurspraktijk. De wetgever kiest juist voor terughoudendheid ten opzichte
van de bestuurspraktijk.

4.6

Bevindingen uit de casestudy

In het begin van dit hoofdstuk werd de vraag opgeworpen in hoeverre de rechter
de verwachtingen over zijn bijdrage aan de rechtsontwikkeling waarmaakt. Het
gaat dan meer in het bijzonder om verwachtingen van wetgever, bestuur en
burger (rechtshulpverlener). Met behulp van de casestudy kan men een antwoord
formuleren op deze vraag. Dit antwoord bestaat uit vier elementen: de herkenbaarheid van de rechtsontwikkeling, de (ir)relevantie van de wettelijke context, de
institutionele randvoorwaarden waarin die rechtsontwikkeling zich voor kan doen
en ten slotte de mate waarin partijen invloed uit (kunnen) oefenen op de
rechtsontwikkeling. Hieronder worden deze bevindingen toegelicht.221
4.6.1 Herkenbaarheid van rechtsontwikkeling door de bestuursrechter
Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter blijkt een lastig te herkennen fenomeen. De cases zijn geselecteerd omdat partijen in de uitspraak rechtsontwikkeling
herkennen. In een aantal gevallen is dat duidelijk omdat de rechter expliciet zijn
doel met de uitspraak aangeeft,222 expliciet aangeeft af te wijken van een eerdere
jurisprudentielijn223 of een jurisprudentielijn onderbouwt met verwijzingen naar
eerdere uitspraken.224 Soms kiest de rechter voor een bijzondere procedure,
bijvoorbeeld door schriftelijk vragen te stellen over de te beantwoorden
rechtsvraag.225 Daarnaast geeft de rechter soms expliciet de rechtsontwikkeling
aan door de uitspraak inclusief persbericht, op www.rechspraak.nl te plaatsen.226
En meer in het bijzonder voor de ABRvS geldt dat de uitspraken die zij relevant
acht voor de rechtsontwikkeling, worden gepubliceerd in het jaarverslag.227 In al
deze gevallen communiceert de rechter expliciet (in de uitspraak) of impliciet (via
signaleringen e.d.) dat hij met een uitspraak bijdraagt aan de rechtsontwikkeling.

221 In deze paragraaf worden enkele algemene observaties beschreven. Voor de leesbaarheid wordt in
voetnoten verwezen naar de relevante case(s) die de observatie steunen. De cases worden
aangeduid met de titel van de subparagraaf.
222 ‘Toegang en verdere toegang’ waarin de Afdeling een overweging opneemt ‘ter wille van de
rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming in algemene zin’.
223 ‘Vorderen kopie€en’.
224 ‘Positieve overtuigingskracht asielrelaas’.
225 ‘Toegang en verdere toegang’, ‘Opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers’.
226 ‘Vorderen kopie€en’, ‘Eigen verantwoordelijkheid’.
227 Alle cases over de Vreemdelingenwet 2000 zijn in jaarverslagen van de Raad van State vermeld.
CRvB en CBb kennen deze traditie niet. De jaarverslagen van deze hoogste rechters bevatten
doorgaans geen overzicht van bepalende jurisprudentie.
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In andere gevallen is het aan de partijen zelf om rechtsontwikkeling in de
uitspraak te herkennen. Met name voor de cases in de Wmo blijkt dat voor
partijen nog niet zo eenvoudig.228 Dit houdt onder meer verband met de sterk
casuïstische formulering van de uitspraken, waarbij de rechter zijn redenering
afbakent tot de specifieke feiten van het geschil. Desondanks herkennen repeat
players – rechtshulpverleners die regelmatig procederen op het rechtsgebied en
bestuursorganen – in uitspraken soms wel rechtsontwikkeling en passen hun
beleid aan of doen er een beroep op. Er zijn twee factoren waaruit partijen
rechtsontwikkeling afleiden.
Allereerst is dat de samenstelling van de kamer die het (hoger) beroep behandelt. Doorgaans wordt geen rechtsontwikkeling verwacht bij een enkelvoudige
behandeling van het (hoger) beroep. Uitzondering is de voorlopige voorziening,
die weliswaar enkelvoudig wordt behandeld, maar waarin soms juist wel
rechtsontwikkeling kan worden herkend.229 Bij behandeling door een meervoudige kamer is de samenstelling van die kamer van belang. Een samenstelling met
een rechter die gewoonlijk het voortouw neemt bij de rechtsontwikkeling (de
voorzitter van de betreffende kamer van de hogerberoepsinstantie) is een indicatie
dat het rechtscollege zelf in ieder geval bijzonder belang toekent aan de zaak en is
voor omstanders (bestuur en rechtshulpverlener) een reden om de uitspraak als
belangwekkend te kwalificeren voor de rechtsontwikkeling. Het behoeft weinig
betoog dat op dit punt repeat players (die immers regelmatig procederen bij het
betreffende rechterlijk college en de status van rechters kunnen inschatten) een
informatievoorsprong hebben ten opzichte van ‘one-shotters’ (de gewone burger,
c.q. de rechtshulpverlener die niet gespecialiseerd is in het specifieke rechtsgebied).
Een tweede factor blijkt de beleidscontext te zijn. Indien de wet net is gewijzigd, of het bestuur zijn beleid heeft herzien, is er onduidelijkheid over de
rechtmatigheid van het nieuwe recht. Soms slaagt het bestuursorgaan erin om
beroepszaken die ‘ertoe doen’ voor de beleidspraktijk met voorrang behandeld te
krijgen. Veel rechterlijke colleges hebben een zogenoemd ‘repeat playeroverleg’:
een georganiseerd overleg tussen regelmatig procederende partijen en rechterlijke
macht. Hoewel dit overleg veelal gaat over procedurele aspecten (bijvoorbeeld hoe
stukken moeten worden aangeleverd) biedt dit platform ook de gelegenheid om
de aandacht te vestigen op beroepsprocedures die voor de beroepspraktijk van
bijzonder belang zijn. Bestuursorganen kunnen ook zelf invloed uitoefenen op
snelle behandeling van voor hen belangrijke zaken door bezwaarprocedures snel
te behandelen en voorspoedig verweer in te dienen. Appellanten of rechtshulpverleners hebben aanmerkelijk minder invloed op de volgorde waarin de rechter
rechtsvragen behandelt en de snelheid waarmee dat gebeurt.

228 ‘Eigen verantwoordelijkheid’, en ‘Weigering voorzienbare kosten’.
229 ‘Vordering kopie€en’, ‘Noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers’.
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4.6.2 (Ir)relevantie van de wettelijke context
Uit de casevergelijking volgt dat de wettelijke context niet van doorslaggevend
belang is voor de vraag of de rechter bijdraagt aan de rechtsontwikkeling. De
wettelijke context is weliswaar relevant omdat het bestuursorgaan daarop zijn
besluit baseert, maar belemmert de rechterlijke rechtsontwikkeling niet. Hoe
gesloten of hoe open de wettelijke norm ook is, de rechter kan in alle gevallen
bijdragen aan de rechtsontwikkeling. De Wmo en de Wft kenmerken zich door
een tamelijk open normering, die veel ruimte laat aan het bestuur. Opmerkelijk is
dan dat de rechter in het ene geval wel algemene regels formuleert die invulling
geven aan die vage norm230 en in het andere geval daar ver van wegblijft.231
In vergelijking met de Wmo en de Wft biedt de Vw2000 nauwelijks beleidsvrijheid aan het bestuur. Desondanks ziet de rechter ook bij deze wet aanleiding om
het recht te ontwikkelen. Die rechtsontwikkeling is dan echter het gevolg van een
toets aan een hogere norm, zoals een verdragsverplichting. De voorbeelden uit de
Vw 2000 zijn daartoe illustratief.232 In deze zaken gebruikt de rechter Europese
richtlijnen of rechtstreeks werkende verdragsbepalingen om een algemene regel
voor de Nederlandse rechtspraktijk te formuleren.
Wanneer de rechter zelf actief recht ontwikkelt, is dat vaak ondersteunend voor
de beleidsdoelen van de wetgever en het bestuur.233 Het is voor een rechter
blijkbaar niet opportuun om aan de hand van een concreet beroepschrift een
uitspraak te doen waarmee een bestendige bestuurspraktijk terzijde wordt
geschoten. Veel vaker doet de rechter een uitspraak waarmee recht wordt ontwikkeld dat in lijn is met de beleidsdoelen van de wetgever of het bestuur. Uit
interviews met de rechters blijkt dat het niet kunnen overzien van de gevolgen van
een al te ruime uitspraak daar debet aan is. Het is daarom niet vreemd dat de
rechter zich primair richt op de bescherming van de doelen die wetgever en
bestuur kennelijk voor ogen staan en recht ontwikkelt waarmee die doelen
worden beschermd.234
Dit wil echter niet zeggen dat er niet ook uitspraken zijn waarin de rechter wel
de kennelijke doelen van wetgever en bestuur doorkruist en recht formuleert dat
daarvan afwijkt. Deze doorkruisende uitspraken hebben gemeenschappelijk dat
de rechter legitimering voor het geformuleerde recht zoekt bij hogere normen,
voortvloeiend uit het internationale recht,235 of – in het geval van gelaagde
regelgeving – bij de hoogste wettelijke rechtsnorm.236

230
231
232
233

‘Eigen verantwoordelijkheid’, ‘Weigering voorzienbare kosten’.
‘Betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets’.
‘Toegang en verdere toegang’, ‘Opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers’.
‘Eigen verantwoordelijkheid’, ‘Positieve overtuigingskracht asielrelaas’, ‘Betrouwbaarheids- en
geschiktheidstoets’.
234 Zie bijvoorbeeld ‘Eigen verantwoordelijkheid’, ‘Toegang en verdere toegang’, Positieve
overtuigingskracht asielrelaas’, ‘Betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets’, ‘Vordering kopie€en’,
‘Toekomstige verdiencapaciteit’.
235 ‘Noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers’.
236 ‘Vordering kopie€en’ en ‘Weigering voorzienbare kosten’.
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4.6.3 Institutionele randvoorwaarden
De rechtsontwikkeling blijkt voor een deel afhankelijk van de vormgeving van de
procedure. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van onderzoeksbevoegdheden
door de rechter, maar ook om institutionele randvoorwaarden, waarbij met name
gedacht kan worden aan de vormgeving van rechterlijke competentie. Voor de
rechtsontwikkeling is pluriformiteit van de argumentatie een voorwaarde.237 Uit
de casestudy blijkt dat deze pluriformiteit inderdaad bijdraagt aan
rechtsontwikkeling. Waar rechters in eerste aanleg het recht verschillend interpreteren en verschillende rechtsregels formuleren, wordt de rechter in hoger
beroep gedwongen om een keuze te maken. Dit komt de rechtsontwikkeling
ten goede. Dit blijkt het sterkst bij de Wmo-cases,238 maar komt ook aan het licht
bij de cases over de Vw 2000, waarbij de verschillende arrondissementsrechtbanken soms een eigen lijn kiezen. Omdat deze wet wordt uitgevoerd door gecentraliseerde bestuursorganen, wordt deze afwijkende jurisprudentie gecorrigeerd
in hoger beroep: de IND gaat in hoger beroep waar rechtbanken afwijken van de
heersende leer, juist ook vanwege de mogelijke precedentwerking.
Voor de Wft geldt dat de institutionele vormgeving van de procedure minder
ruimte biedt voor afwijkende argumenten. Dit is het logische gevolg van de
bijzondere competentie van de Rechtbank Rotterdam bij deze beroepszaken.
Weliswaar laat de casestudy zien dat ook in deze procedures afwijkende argumenten kunnen worden gehanteerd, blijkend uit het ‘omgaan’ van de rechter.239
Maar toch biedt deze institutionele vormgeving minder ruimte voor discursieve
jurisprudentie. Door respondenten wordt dit beaamd. Daar staat tegenover dat de
bijzondere competentie de ruimte biedt voor specialisatie in dit bijzondere
rechtsgebied.
4.6.4 Rechtsontwikkeling en procespartijen
Wat verwachten procespartijen van de rechtsontwikkeling door de rechter? Uit de
cases blijkt dat burger en bestuursorgaan volstrekt anders tegen rechtsontwikkeling door de rechter aankijken. Voor het bestuursorgaan geldt dat het de
rechtsontwikkeling zoekt ter bevestiging van bestaand beleid. Dit mechanisme
is in alle onderzochte cases aangetroffen. Bestuursorganen kunnen dit proces
voor een belangrijk deel beïnvloeden, in de motivering van het bestreden besluit
en in het verweer.
Voor de burger en diens rechtshulpverlener geldt iets anders. Zij leggen soms
een principieel punt voor aan de rechter. Uit de cases blijkt dat het nog niet zo
eenvoudig is om in een (hoger)beroepschrift de rechter tot rechtsontwikkeling te
verleiden. In veel van de cases waarin de rechter het recht ontwikkelt, blijkt
sprake van een procedure waarin een gespecialiseerde rechtshulpverlener

237 De Poorter & Van Roosmalen 2009, p. 29.
238 Zie ‘Noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers’ en ‘Eigen verantwoordelijkheid’.
239 ‘Vordering kopie€en’.
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optreedt.240 Z!
onder rechtshulpverlener of met een rechtshulpverlener die niet
voldoende op de hoogte is van de rechtsontwikkeling op het bijzondere rechtsgebied, is het lastig procederen en – volgens vrijwel alle respondenten – zo goed als
onmogelijk om invloed uit te oefenen op de rechtsontwikkeling.241 Juist waar het
recht niet uitsluitend kan worden gevonden in de tekst van de wet, maar tot stand
komt binnen bestuursorganen en wordt beïnvloed door een internationale
rechtsorde, blijkt gespecialiseerde rechtshulp onontbeerlijk. En dan nog blijkt
een beroepschrift met tal van principi€ele argumenten geen garantie voor
rechtsontwikkeling.242 De rechter hoeft immers niet op die beroepsgronden in
te gaan en kan zich ook beperken tot zijn andere taak: die van geschillenbeslechter.

240 Dit geldt in het bijzonder voor ‘Weigering voorzienbare kosten’, ‘Noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers’, alle cases op het terrein van de Vreemdelingenwet 2000 en alle cases op het
terrein van de Wft.
241 Marseille, De Graaf & Smit 2007, p. 173 concluderen dat er weliswaar geen gemeten verschil
bestaat ten aanzien van het succes tussen appellanten die met en die zonder procesvertegenwoordiging procederen, maar dat de eerste groep wel in staat is om heldere en duidelijke
beroepschriften in te dienen.
242 ‘Toekomstige verdiencapaciteit’.
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5 Conclusie

5.1

Inleiding

In het eerste hoofdstuk is de vraag opgeworpen in hoeverre de rechtsontwikkeling door de bestuursrechter tegemoetkomt aan de verwachtingen die partijen
daarover hebben. In dit laatste hoofdstuk wordt een antwoord geformuleerd op
deze vraag, met behulp van de bouwstenen uit de voorgaande hoofdstukken. Dat
antwoord bestaat uit een conclusie over het belang van rechtsvorming door de
rechter, de verwachtingen van partijen over rechtsvorming door de rechter en de
manier waarop de rechter rekening houdt en kan houden met die verwachtingen.

5.2

Belang van rechterlijke rechtsontwikkeling

De rechter speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het recht, hoewel
rechters daar zelf vaak anders over denken. Het toenemend belang van rechtsvorming door de rechter houdt verband met enerzijds de doorwerking van de
internationale (Europese) rechtsorde en anderzijds met de vormgeving van moderne wetgeving.
Om met de internationale rechtsorde te beginnen: Europese regelgeving dwingt
de rechter niet zelden tot rechtsontwikkeling. Als voorbeeld kan worden gewezen
op de cases uit het vreemdelingenrecht. De Vreemdelingenwet 2000 bleek slechts
na richtlijnconforme interpretatie in overeenstemming te kunnen worden gebracht met de Europese rechtsorde (waaronder Procedurerichtlijn en Terugkeerrichtlijn). Ook het EVRM geeft aanleiding tot rechtsontwikkeling, zo bleek uit de
cases over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat de rechter in deze
gevallen bijdraagt aan de rechtsontwikkeling is het gevolg van het feit dat de
wetgever er (blijkbaar) niet in slaagt om die internationale rechtsorde adequaat
door te laten werken in de nationale rechtsorde.
Ook zonder internationale context is rechtsontwikkeling door de rechter echter
van belang. Dat houdt verband met de vormgeving van wetgeving. De wetgever
biedt het bestuursorgaan zeer ruime bestuursbevoegdheden en voorziet nauwelijks in materi€ele normstelling.243 Het gevolg: het bestuursorgaan krijgt alle
ruimte om de grenzen van de bevoegdheid op te zoeken, waarbij het aan de
rechter is om, waar nodig en mogelijk, deze grenzen aan te geven.
De Wft is hiervan een voorbeeld. De wetgever koos expliciet voor flexibele
wetgeving, met het oog op het normeren van innovatieve producten – in dit geval
de innovatieve financi€ele producten die door financi€ele instellingen worden
243 Dit is overigens allerminst een nieuwe constatering: Scheltema 1982.
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vormgegeven. Het gevolg is een ruime bevoegdheid voor het bestuursorgaan die
nauwelijks in wetgeving wordt genormeerd. Voor de Wmo geldt iets vergelijkbaars: de wetgever geeft ruimte aan het bestuur om naar bevind van zaken
– reagerend op maatschappelijke ontwikkelingen – voorzieningen te verstrekken
zolang de beperkingen die worden ondervonden maar worden gecompenseerd.

5.3

Verschillende verwachtingen

Tegelijk met de constatering dat de rechter een toenemende rol vervult bij de
rechtsontwikkeling, kan ook worden geconstateerd dat de verwachtingen over de
wijze waarop de rechter bijdraagt aan de rechtsontwikkeling zeer uiteen te lopen.
Burgers die een beroepschrift indienen, doen dat in ongeveer een kwart van de
gevallen omdat ze een principieel punt aan de rechter willen voorleggen en van de
rechter verwachten dat deze bijdraagt aan de rechtsontwikkeling.
Voor het bestuur heeft rechtsontwikkeling door de rechter een andere betekenis. Rechtsontwikkeling door de rechter is een goed- of afkeuring van de toegepaste regels. Bij een wets- of beleidswijziging heeft het bestuur belang bij een
snelle goedkeuring (al dan niet impliciet) door de hoogste rechter, zodat naar dat
oordeel kan worden gewezen in andere procedures. Volledige afkeuring van door
het bestuur toegepaste regels is een zeldzaamheid: meestal beperkt de rechter
zich tot het voorliggende geschil en laat hij de toegepaste rechtsregels onaangetast.244 Mocht het bestuur wel beleidsimplicaties herkennen in de uitspraak, dan
leidt dat tot aanpassing van de uitvoeringspraktijk: beleidsregels worden aangepast of wetswijziging wordt voorbereid.
Op basis van de casestudy kan worden geconstateerd dat dat laatste (een
wetswijziging ten gevolge van rechtsontwikkeling door de rechter) nauwelijks
voorkomt. Dit mechanisme is wel geconstateerd bij de Vreemdelingenwet 2000,
maar daar bleek een andere aanleiding voor. Er is juist geconstateerd dat er vanuit
de wetgever niet veel aandacht bestaat voor de manier waarop de rechter de
wetgeving nader interpreteert en ontwikkelt. In zoverre is er geen sprake van een
dialoog tussen rechter en wetgever.245 Als er gesproken kan worden van een
dialoog, dan vindt die plaats tussen bestuur en rechter.246

5.4

Bevorderen rechterlijke rechtsontwikkeling

Wanneer de conclusie luidt dat de rechter een belangrijke rol speelt bij de
rechtsvorming die – zo kan worden verwacht – niet minder belangrijk zal worden,
dat burgers bovendien hoge verwachtingen hebben van de rechter en dat ook het
244 Uitspraken waarin een regel ‘onverbindend’ wordt verklaard, komen niet zo heel vaak voor
(uitzondering zeer recent over het alcoholslotprogramma: ABRvS 11 maart 2015, ECLI:NL:
RVS:2015:692 en eerder in een heel andere zaak CRvB 16 september 2009, ECLI:NL:
CRVB:2009:BJ9330, JV 2009/442). Liever kiest de rechter voor het ‘buiten toepassing’ laten van
de regel, waarna het aan bestuur en wetgever is om de consequenties in te schatten.
245 De Poorter 2014a; Van Gestel 2014.
246 Vgl. Klap 2007.
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bestuur rechterlijke uitspraken nodig heeft als bevestiging van een goede toepassing van de wettelijke bevoegdheid, is de uitdaging om deze rechterlijke taak
zodanig vorm te geven dat deze aansluit bij de verwachtingen van met name de
burger en het bestuur. Uit het onderzoek doemen drie problemen op: de herkenbaarheid van uitspraken die van belang zijn voor de rechtsontwikkeling, het
waarborgen van een discursieve rechtspraak en ten slotte de aarzeling van
rechters om bij te dragen aan de rechtsontwikkeling vanwege de (on)mogelijkheid voor de rechter om alle (beleids)implicaties in kaart te brengen.
5.4.1 Verbeteren herkenbaarheid rechtsontwikkeling
Geconcludeerd wordt dat uitspraken die belangwekkend zijn voor de rechtsontwikkeling niet altijd duidelijk zijn te herkennen. Herkenbare rechtsontwikkeling doet zich voor indien de grote kamer of de advocaat-generaal bij de
uitspraak is betrokken. Ook signaleringen, persberichten en jaarverslagen dragen
bij aan een herkenbare rechtsontwikkeling.247 Eveneens herkenbaar, maar dan
alleen voor de goede lezer, zijn de uitspraken waarin tekstkenmerken in de
uitspraak vermeld staan, waarin de rechter ‘omgaat’ bijvoorbeeld. Nog altijd
herkenbaar als indicator dat de uitspraak belangwekkend is voor de
rechtsontwikkeling, maar nu alleen voor de geoefende ‘follower’, is de samenstelling van de kamer die het hoger beroep behandelt.
Er zijn echter nog altijd zeer veel uitspraken die wel relevant zijn voor de
rechtsontwikkeling, maar niet als zodanig worden herkend.248 De uitdaging is
dus het belang van belangrijke uitspraken voor de rechtsontwikkeling duidelijk te
maken. Elk rechtscollege in hoger beroep heeft immers een vast repertoire
uitspraken waarnaar regelmatig wordt verwezen. De herkenbare rechtsontwikkeling is erbij gebaat als dat repertoire toegankelijk en inzichtelijk wordt gemaakt.
Men zou vaker de advocaat-generaal kunnen inschakelen, ook waar het rechtsvragen betreft die beperkt zijn tot een bijzonder terrein van het bestuursrecht.
Rechtsontwikkeling wordt ook duidelijk indien uitspraken in hoger beroep, zeker
wanneer een principieel punt aan de orde is gesteld, uitvoeriger worden gemotiveerd – ook indien het een bevestiging van een jurisprudentielijn betreft. Verder
draagt het uitschrijven van de jurisprudentielijn, bijvoorbeeld in het jaarverslag,
bij aan de herkenbaarheid van de rechtsontwikkeling.

247 Een aardige bron wordt gevormd door de signaleringen in het Nederlands Juristenblad. Zie De
Graaf, Jans & Marseille 2014, p. 223 die hun kwantitatieve analyse van de invloed van het EUrecht op het Nederlandse procesrecht baseren op de publicatie van uitspraken van de hoogste
bestuursrechters in het NJB, omdat de hoogste rechters met publicatie in dat blad aangeven dat
deze uitspraak ‘ertoe doet’.
248 Dit is geen nieuwe constatering: Raad van State, Doorwerking: een verkenning van effecten en effectiviteit
van de werkzaamheden van de Raad van State, 2011.
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5.4.2 Waarborgen discursieve rechtspraak
Rechtsvorming is gebaat bij een confrontatie van argumenten.249 Het beroep in
twee instanties draagt bij aan die confrontatie van argumenten. Maar voor echt
discursieve rechtspraak is pluriformiteit in eerste aanleg een vereiste. Door
dezelfde rechtsvraag door verschillende rechtbanken verschillend te laten beantwoorden, wordt de hoogste rechter gedwongen om een positie in te nemen en
wordt rechtsontwikkeling ge€expliciteerd. Wanneer die rechter in hoger beroep
een uitspraak doet, is daarmee helderheid geschapen over de nieuwe
jurisprudentielijn.
Als voorbeeld kan worden gewezen op de kwalificatie van het boetestelsel zoals
dat onder de Fraudewet is ontstaan: is dit nu een gefixeerd stelsel of niet, oftewel:
welke ruimte heeft de rechter (nog) bij de beoordeling van de bestuurlijke boete?
Twee rechtbanken beantwoordden deze rechtsvraag !e!en dag na elkaar totaal
verschillend.250 De CRvB kwam daarop met het finale oordeel over het karakter
van dit boetestelsel.251
Met de herindeling van de gerechtelijke kaart,252 de outputdruk en de nadruk
van de eerstelijnsrechters op het geschil achter het geschil, dreigt de uitwisseling
van argumenten die aan rechtsvorming kunnen bijdragen, verloren te gaan. Ook
de geschillen waarbij !e!en rechtbank bevoegd is, of die slechts in !e!en instantie
kunnen worden beslecht, onttrekken zich aan een discursieve uitwisseling van
argumenten tussen meerdere rechters. Dit doet afbreuk aan de rechterlijke
rechtsvorming.253
Er zijn uiteraard goede argumenten om de pluriformiteit van rechtspraak in te
perken. Bijzondere competentie biedt de rechtbank de mogelijkheid om expertise
op te bouwen,254 en een al te diverse eerstelijns jurisprudentie leidt tot onzekerheid die pas na een uitspraak in hoger beroep kan worden be€eindigd.255 Dit zijn
op zichzelf overtuigende belangen die echter vaak zullen resulteren in institutionele keuzes die de rechterlijke rechtsontwikkeling bedreigen. Wanneer men de
grote kamer en in het bijzonder de advocaat-generaal als substituut ziet voor de
pluriformiteit van rechtspraak, dan zouden deze faciliteiten veel vaker dan nu het
geval is moeten worden ingeschakeld. De grote kamer en de advocaat-generaal
hebben dan niet alleen als taak de rechtseenheid te bewaken, maar ook bij te
dragen aan de rechtsontwikkeling op een bijzonder terrein van het bestuursrecht.

249 De Poorter & Van Roosmalen 2009, p. 29.
250 Rb. Noord-Nederland 12 november 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:5642 vs Rb. Rotterdam 13
november 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:9189.
251 CRvB 24 november 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3754, USZ 2014/413 m.nt A. Tollenaar.
252 Een aantal ‘eigenwijze’ rechtbanken is inmiddels opgegaan in grotere rechtbanken die door
rechtshulpverleners en bestuursorganen als minder eigenwijs worden beschouwd.
253 Ook dit is geen nieuwe analyse: Neerhof 1994, p. 176.
254 Kamerstukken II 1997/98, 25 821, nr. 3, p. 11.
255 Zoals nu het geval is met de beoordeling van de besluiten op grond van de (nieuwe) Wmo 2015,
zie: Rb Midden-Nederland 9 maart 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:1394 vs Rechtbank Gelderland 9
maart 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:1494.
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5.4.3 Uitbreiden onderzoeksbevoegdheden van de rechter?
Een reden voor de rechter om terughoudend te zijn met rechtsontwikkeling, is dat
deze de maatschappelijke implicaties van de uitspraak niet kan overzien. Een
uitspraak waarmee wordt bijgedragen aan de rechtsontwikkeling raakt andere
partijen dan slechts de procespartijen bij dit concrete geschil. Gelet hierop werpt
Scheltema de vraag op of het instrumentarium dat de rechter tot zijn beschikking
heeft, toereikend is. De uitdaging die hij signaleert, is om de partijen in de
samenleving die niet bij dit geschil zijn betrokken, maar er wel door worden
geraakt, een stem te geven. Scheltema wijst op de figuur van de amicus curiae die
in buitenlandse stelsels zo’n functie vervult.256
De vraag is of zo’n Awb-vreemde instelling soelaas biedt en noodzakelijk is. Er
zijn ook mogelijkheden die een minder grote inbreuk van het stelsel vergen. Men
zou de advocaat-generaal kunnen voorzien van een parket en onderzoeksbevoegdheden zodat de conclusies worden uitgebreid met een overzicht van mogelijke beleidsimplicaties ten gevolge van de rechtsontwikkeling.257
Bovendien kan de rechter ook ruimer gebruikmaken van de onderzoeksbevoegdheden die hij nu al heeft door de voorgenomen rechtsontwikkeling te
toetsen bij het bestuur in de vorm van het stellen van schriftelijke vragen (art.
8:45 Awb). Het bestuur is immers niet alleen in staat om een uitspraak te doen
over de consequenties van de voorgenomen rechtsontwikkeling (uitvoerbaarheid
e.d.), maar moet ook in staat worden geacht om andere belangen dan de belangen die in het concrete geschil aan de orde zijn een stem te geven.
Deze onderzoeksbevoegdheid beperkt zich niet tot alleen het bestuur of de
belanghebbende burger. Naar de tekst van art. 8:45 Awb is de rechter ook
bevoegd ‘anderen’ om inlichtingen te vragen. Die ‘anderen’ kunnen andere
bestuursorganen zijn, maar ook maatschappelijke organisaties die actief zijn op
het beleidsterrein dat aan de orde is. Een voorbeeld in dit onderzoek waarin dit
aan de orde leek, betrof de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers: de Afdeling stelde vragen aan zowel COa als de staatssecretaris. Hoewel de vragen in dit
geval vooral gericht zullen zijn op de rechtsvragen, had de Afdeling ook kunnen
vragen naar de consequenties van een rechtsvormende uitspraak, bijvoorbeeld
door te vragen naar de omvang van de groep burgers die mogelijk een beroep zou
doen op opvang. Een vergelijkbare vraag zou de Afdeling kunnen stellen aan
maatschappelijke belangengroeperingen.
De volgende vraag is dan echter welke consequenties de rechter aan deze
informatie moet verbinden. Verondersteld kan worden dat naarmate de beleidsimplicaties groter en draconischer worden voorgesteld, de rechter eerder geneigd zal zijn om de reikwijdte van de uitspraak in de formulering ervan beperkt te
houden. Het gevolg is dat de rechtsontwikkeling traag meandert in zeer

256 M. Scheltema in: Doel en functie van de bestuursrechter: een blik op de toekomst (Verslag van het
symposium van de Raad van State op 29 september 2011), Raad van State: Den Haag 2012,
p. 45. zie ook: De Poorter 2013, p. 32 e.v. die overigens verderop constateert dat er vermoedelijk
niet zo’n behoefte bestaat aan een amicus curiae. Uit een recente(re) publicatie kan worden
afgeleid dat De Poorter daar inmiddels wat anders over is gaan denken: De Poorter 2015.
257 Zie voor dezelfde conclusie het preadvies van Ortlep, paragraaf 4.4.
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casuïstische uitspraken waar burger en bestuur eigenlijk ook niets aan hebben.258
Dat zou een argument zijn om bij het formuleren van de uitspraak de eventuele
beleidsimplicaties te negeren. Indien de rechter tot het oordeel komt dat de
bestaande praktijk niet in overeenstemming is met het recht en daar consequenties aan verbindt die de zaak overstijgen, is dat de uitkomst van een rechtmatigheidstoetsing waarbij geen rol speelt welke kosten daarmee gemoeid zijn of met
welke (uitvoerings)problemen wetgever of bestuur worden opgezadeld.259

5.5

Tot slot: de dialoog tussen de stomme en de dove

Rechtsontwikkeling door de rechter heeft een onmiskenbare functie voor de
burger, het bestuur en ook voor de wetgever wanneer deze ervoor kiest om het
bestuur ruimte te bieden of anderszins er niet in slaagt om knopen door te hakken.
Rechters zijn echter over het algemeen terughoudend waar het hun bijdrage betreft
aan de rechtsontwikkeling, vaak omdat zij de implicaties van een te algemene
uitspraak niet kunnen overzien. Rechters vinden het lastig om algemene regels te
formuleren, juist ook vanwege de angst bij nader inzien – in een volgende casus –
op die regel terug te moeten komen omdat deze bij nader inzien niet zo handig
uitpakt.260 De vraag is echter of die angst zo terecht is: juist omdat de aanleiding
van de rechtsontwikkeling een concreet geval is, valt het onmogelijk de rechter
aan te wrijven dat deze onvoldoende rekening heeft gehouden met de algemene
beleidsimplicaties. Die beleidsimplicaties komen voor rekening van het bestuur
en uiteindelijk de wetgever. Zij zijn ervoor om met nieuw recht te reageren op de
uitspraken van de rechter, en waar nodig deze bij te sturen.
De slotconclusie moet dan ook luiden dat van een echte dialoog tussen rechter en
wetgever niet veel terechtkomt. De aandacht voor het verbeteren van de
rechtsontwikkeling door de rechter, met bijzondere procedurele voorzieningen
zoals grote kamer en advocaat-generaal, is maar een deel van de oplossing.
Weliswaar wordt met deze voorzieningen ge€expliciteerd wanneer de rechter bijdraagt aan rechtsontwikkeling, maar dan nog blijkt het mislukken van de dialoog
vooral het gevolg van het gemis aan aandacht voor de rechtsontwikkeling bij
bestuur en vooral: de wetgever. Indien men de rechter een functie toedicht bij de
rechtsontwikkeling, vergt dat dus niet alleen een aanpassing van de rechterlijke
procedure, maar vooral ook een investering in het analytische vermogen van het
bestuur en een responsieve houding van de wetgever die jurisprudentie systematisch in kaart brengt en op basis daarvan wetgeving bijstelt, indien dat althans
nodig wordt geacht.261 Alleen dan is sprake van een vruchtbare dialoog.
258 De jurisprudentie op het terrein van de (oude) Wmo zou men als voorbeeld kunnen zien van een
trage rechtsontwikkeling.
259 Wat dat betreft is de case ‘Noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers’ een uitstekend
voorbeeld van een rechter die doorpakt waar bestuur en wetgever het laten liggen, maar daarbij
tegelijkertijd wel de ruimte laat aan bestuur en wetgever (die immers democratisch gelegitimeerd
zijn) om een definitieve oplossing te verzinnen.
260 Vgl. ‘Vorderen kopie€en’.
261 Dit past bij de aanbevelingen over de juridische kwaliteitszorg in het rapport van de Visitatiecommissie Juridische Functie en Wetgeving, Met recht verbonden, Den Haag 2007, i.h.b. paragraaf 5.8.
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Stellingen

1. De rechter zou zich niet druk moeten maken om de (beleids)implicaties van
zijn uitspraak. De ‘stem van de samenleving’ is daarom ook niet zo relevant
voor zijn beoordeling van het geschil.
2. Rechters doen er goed aan de algemene betekenis van de uitspraak te
expliciteren, hetzij in de (motivering van de) uitspraak zelf, hetzij in de
communicatie over die uitspraak (signaleringen, jaarverslagen).
3. Eigenwijze rechters zijn onmisbaar voor rechtsontwikkeling door de rechter.
De onafwendbare tendens naar output en uniformering (herindeling gerechtelijke kaart) zijn daarom bedreigingen voor de rechterlijke rechtsontwikkeling.
4. De dialoog tussen rechter, bestuur en wetgever verstomt door het gemis van
een luisterend oor bij bestuur en wetgever. Dit vergt investeren in een
luisterend oor bij bestuur en wetgever (ministeries).
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