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Afgeleid belang
Prof. mr. B.W.N. de Waard1

Trefwoorden: belanghebbende-begrip, afgeleid belang, deformalisering, gelegenheid voor herstel van 
procedurele fouten.

In de jurisprudentie van de verschillende bestuursrechters geldt als hoofdregel dat iemand niet als 
belanghebbende in de zin van art. 1:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan worden aangemerkt 
als deze weliswaar enig belang heeft bij een besluit, maar dat belang ontleent aan het belang van een 
ander, bijvoorbeeld doordat hij een contractuele relatie met de eerstbetrokkene heeft. Die jurisprudentie 
is bekritiseerd op basis van verschillende argumenten. Eén daarvan is dat, doordat de bestuursrechter 
betrokkenen buitensluit, zij in de armen van de burgerlijke rechter worden gedreven.
De hoofdregel dat wie slechts via een afgeleid belang betrokken is geen belanghebbende is, geldt nog 
steeds. De laatste jaren heeft de jurisprudentie echter veel uitzonderingen te zien gegeven. Hieronder 
worden die uitzonderingen in kaart gebracht. Het blijkt te gaan om uitzonderingen van tamelijk 
verschillende aard. Daarna volgt een kritische beoordeling van de betreffende jurisprudentie. Die zal 
uitmonden in het standpunt dat de jurisprudentie in ieder geval meer consistentie zou moeten verto-
nen. Verder worden twee voorstellen gedaan om beter om te gaan met het vraagstuk van het afgeleid 
belang. De auteur bepleit een verdere verruiming van de ontvankelijkheid: vaker dan thans zou een 
zelfstandig beroepsrecht voor de derde moeten worden aangenomen. In de tweede plaats wordt een 
deformalisering bepleit: invoering van een herstelmogelijkheid waar het de partijstelling van de ap-
pellerende partij betreft zou in een aantal gevallen processuele ongelukken kunnen voorkomen.

1. Ingeval van een ‘afgeleid belang’ 
ontbreekt het rechtstreekse karakter 
van de betrokkenheid

Een belang is niet rechtstreeks bij een besluit 
betrokken als het een belang is dat louter wordt 
ontleend aan het belang van een ander.2 

 Enkele voorbeelden. De advocaat die op 
eigen naam procedeert tegen een beslissing 
waarbij een door zijn cliënt gedaan verzoek 
om toevoeging wordt afgewezen.3 De werk-
nemer van de gesubsidieerde instelling die 
opkomt tegen een weigering de door de 
werknemer verzorgde activiteit te subsidi-
eren.4 De aannemer die zich contractueel 

1 Boudewijn de Waard is hoogleraar Staats- en  

Bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg en lid 

van de redactie van dit tijdschrift.

2 Zie over afgeleid belang: R.M. van Male, ‘Enkele 

aspecten van het begrip belanghebbende in de Alge-

mene wet bestuursrecht’,  in: De belanghebbende, VAR-

reeks 108, Alphen a/d Rijn: Samsom H.D. Tjeenk 

Willink 1992, p. 44 en p. 49. M.B. Koetser, ‘Belangheb-

bende volgens de rechtsprekende Afdelingen van de 

Raad van State’, in: VAR-reeks 108, p. 146-148. J.C.A. 

de Poorter, De belanghebbende. Een onderzoek 

 naar de betekenis van het belanghebbende-begrip in 

het bestuurs(proces)recht (diss. UvT), Den Haag: BJu 

2003, p. 154 e.v. R.J.N. Schlössels, De belanghebbende, 

Deventer: Kluwer 2004, p. 81 e.v. Over meer recente 

ontwikkelingen zie J.C.A. de Poorter en M.N. de  

Visser, ‘Het belanghebbendebegrip in beweging’, Gst. 

2008, 7288,  p. 29-37, p. 33-35.

3 ABRvS 9 maart 2000, AB 2001, 201 m.nt. MSV.

4 Vz ARRvS 18 juli 1983, tB/S IV, nr. 97 m.a. BdeW 

(Stichting Tenasu; in de aantekening worden nog  

andere voorbeelden genoemd).
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garant heeft gesteld dat een woningsubsidie 
verkregen zal worden.5 De directeur-enig-
aandeelhouder die opkomt tegen een tot de 
vennootschap gericht besluit.6

Het criterium dat een belang niet afgeleid mag 
zijn van een ander is verwant met een ander 
vaak genoemd belang-vereiste: de eis dat sprake 
is van een ‘eigen’ belang. Het komt erop neer dat 
men niet voor een ander mag opkomen vanuit 
het motief dat men met het lot van die ander 
begaan is.7 In de context van de eis dat men 
rechtstreeks in zijn belang is getroffen ligt een 
wat ander accent: de pretentie van de appellant 
is kennelijk dat deze een eigen belang verte-
genwoordigt. Dat belang bestaat ook wel (en 
daarin verschilt de ‘afgeleid belang’-situatie van 
de situatie waarin het ‘eigen’ belang ontbreekt), 
maar het wordt niet erkend, omdat het belang 
geen rechtstreeks karakter heeft.
Bij de vraag of iemand met een afgeleid belang 
als belanghebbende aangemerkt dient te wor-
den, moet onderscheid worden gemaakt tussen 
gevallen waarin het afgeleide belang parallel 
dan wel juist tegengesteld is aan dat van de 
eerstbetrokkene. Bij parallel gerichte belangen 
dringt de vergelijking met het criterium van een 

‘eigen’ belang zich sterk op: de eerstbetrokkene 
is de meest gerede procespartij. Als deze niet 
tegen een besluit wenst op te komen, zou het 
als ongewenst kunnen worden beschouwd als 
een derde dat wél doet. Er is natuurlijk wel een 
belangrijk verschil dat hierboven al even werd 
aangestipt. Bij de eis van een ‘eigen’ belang is die 
derde iemand die weliswaar uit betrokkenheid 
in actie komt voor een ander, maar toch iemand 
die van een zekere bemoeizucht beschuldigd 
zou kunnen worden. Bij een afgeleid belang 
komt betrokkene op voor een belang van 
zichzelf, dat hij ontleent aan het belang van de 
eerstbetrokkene. 

 Dat het de eerstbetrokkene is die moet 
kunnen beslissen of er geprocedeerd wordt 
of niet, daar was het CBb heel stellig over, 
in enkele uitspraken in ESF-zaken.8 De ge-
meente Dordrecht had voor de Stichting De 
Hoop een ESF-subsidie aangevraagd bij het 
Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorzie-
ning. Er werd inderdaad subsidie toegekend, 
maar de Stichting was niet tevreden met 
het betreffende besluit. Het administratief 
beroep van de Stichting werd gedeeltelijk ge-
grond verklaard, waarop de Stichting beroep 

5 ABRvS 22 april 1996, AB 1997, 39 m.nt. N. Verheij 

(Haegens Bouw). Andere voorbeelden van een via een 

contractuele relatie afgeleid belang: CBb 18 juli 2007, 

«JB» 2007/178 (speelautomatenhal: huurster niet 

belanghebbend bij weigering vergunning aan onder-

huurder).

6 ARRvS 8 oktober 1990, tB/S 1990, 118. In dit geval 

ontstond overigens geen probleem door de niet-

ontvankelijkheid van de directeur, omdat ook de ven-

nootschap in beroep was gekomen. Zie echter ABRvS 

8 juni 2001, AB 2001, 217 m.nt. AvH (Landgoed ’t 

Kluenven b.v.). De directeuren-enig aandeelhouders 

worden ontvankelijk geacht. De Afdeling overwoog: 

‘Anders dan de rechtbank heeft overwogen, is de Af-

deling op grond van de stukken en het verhandelde 

ter zitting van oordeel dat in het onderhavige geval de 

belangen van appellanten als directeuren/enig 

 aandeelhouders en die van de besloten vennootschap 

in zodanige mate met elkaar verweven zijn en parallel 

lopen, dat deze vereenzelvigd moeten worden.’ Zie 

ook hierna.

7 Ook een organisatie die een collectief belang na-

streeft, kan niet op eigen naam in beroep komen voor 

een individuele ander. Vgl. ABRvS 22 november 2005, 

AB 2006, 18 m.nt. Sewandono. 

8 CBb 7 mei 1996, RAwb 1996, nr. 103 m.a. Vlemminx 

(Stg. De Hoop, Dordrecht). In een uitspraak van het 

CBb van 1 december 1998 gebruikte het College prak-

tisch identieke bewoordingen. Die uitspraak wordt 

geciteerd in de vervolgzaak bij de civiele rechter, HR  

3 februari 2006, AB 2006, 225 m.nt. G.A. van der 

Veen (European Club Support Foundation-Rijnmond 

(SFR)).

Jurisprudentie Bestuursrecht plus, 2010Sdu Uitgevers 63

‹‹JBplus›› Afgeleid belAng



9 Zie bijv. ABRvS 27 november 1998, RAwb 1998, 90. 

Het lijkt er overigens op dat het CBb dit tegenwoordig 

ook zou doen. Vgl. CBb 11 januari 2000, AB 2000, 119 

m.nt. J.H. van der Veen (aanwijzing aan kredietinstel-

ling). Die uitspraak komt hierna, onder het kopje 

instelde bij het CBb. Het CBb stelde vast 
dat een subsidie als in geding kan worden 
verleend aan een aanvrager (i.c. de gemeente 
Dordrecht) of aan een begunstigde (i.c. de 
Stichting De Hoop). De aanvrager kan de 
begunstigde tot adressaat van de subsidie 
doen maken. Als dit niet is gebeurd, zoals in 
dit geval, dan heeft de begunstigde slechts 
een van het belang van de aanvrager afgeleid 
belang. De Stichting werd niet rechtstreeks 
in haar belang getroffen geacht. Het CBb 
overwoog:

 ‘Een andere uitleg zou (...) tengevolge heb-
ben dat een begunstigde aan wie de subsidie 
niet is verleend, tegen de uitdrukkelijke wil 
van de aanvrager in beroep zou kunnen 
komen. Zulks is niet aanvaardbaar.’

 Die overweging was in deze zaak wrang, 
omdat de gemeente Dordrecht zich juist op 
het standpunt had gesteld dat zij op geen 
enkele wijze partij kon zijn in de betreffende 
procedure, en dat de Stichting De Hoop wél 
ontvankelijk was. 

In deze zaak had de gemeente derhalve een 
standpunt ingenomen dat erop neerkwam 
dat de gemeente slechts een rol speelde als 
doorgeefluik. In een dergelijke situatie neemt 
de Afdeling bestuursrechtspraak aan dat de 
begunstigde wel degelijk belanghebbende 
is.9 Formeel neemt de gemeente de positie in 
van geadresseerde, maar materieel gezien is 
de aspirant-begunstigde de eerstbetrokkene. 
Een casuspositie die daar als twee druppels op 
lijkt, is die waarin een wildbeheereenheid een 
jachtvergunning had gevraagd om kraaien en 
eksters te bestrijden op het terrein van een 
zekere mevrouw Jochems. De vergunning was 

op haar verzoek gevraagd en zij leed de schade, 
maar de Afdeling achtte haar niet belangheb-
bend in de zin van art. 1:2 Awb.10

Contractuele relatie
Het komt voor dat in de rechtspraak wordt 
vastgesteld dat iemand slechts een afgeleid be-
lang heeft, doordat diens belang voortvloeit uit 
een contractuele relatie met de eerstbetrokkene. 
Genoemd werd al het voorbeeld van de aanne-
mer die zich jegens de koper van een woning 
heeft verplicht het bedrag van een subsidie aan 
de koper te vergoeden als de koper niet voor de 
subsidie in aanmerking blijkt te komen. 

 Hierboven werd in dat verband de zaak van 
Haegens Bouw bv genoemd.11 Het is dui-
delijk dat het belang van Haegens Bouw bv 
de facto groter is dan dat van de eigenaren. 
Sterker nog: de facto hebben de eerstbetrok-
kenen, de eigenaren, geen enkel belang bij 
het aanvechten van de subsidiebesluiten: als 
zij de subsidie mislopen, stelt de aannemer 
hen schadeloos. Haegens Bouw werd echter 
niet-ontvankelijk geacht.

Genoemd werd ook de werknemer van een 
gesubsidieerde stichting, als wordt besloten de 
subsidie voor de door de betreffende werkne-
mer verrichte activiteiten stop te zetten.

Het voorbeeld uit deze categorie waarnaar werd 
verwezen, was de zaak van de Stichting Tenasu: 
de minister had een ‘personeelsstop’ voor de 
stichting afgekondigd en er daarbij op gewezen 
dat die beslissing ook van toepassing was op de 
voorlichter die enkele dagen vóór het besluit in 
dienst was genomen. De voorlichter zelf kwam 

 contractuele relatie,  nog aan de orde.

10 ABRvS 18 augustus 2004, AB 2004, 395 m.nt. Verheij 

(kraaien en eksters mw. Jochems).

11 Zie noot 5 (ABRvS 22 april 1996, AB 1997, 39 m.nt. 

N. Verheij (Haegens Bouw)).
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12 HR 3 februari 2006, AB 2006, 225 m.nt. G.A. van der 

Veen (European Club Support Foundation-Rijnmond 

(SFR)).

13 CBb 11 januari 2000, AB 2000, 119 m.nt. J.H. van der 

Veen (aanwijzing aan kredietinstelling).

tegen deze beslissing op, maar werd volgens de 
rechter slechts via diens contractuele relatie met 
de stichting getroffen.

Ook het College van Beroep voor het bedrijfsle-
ven hanteerde de benadering dat de werknemer 
van de werkgever die de geadresseerde is van 
een besluit niet als belanghebbende kan worden 
aangemerkt. Het leidde ertoe dat de burgerlijke 
rechter bereid was een civiele vordering van 
een dergelijke werknemer te beoordelen.12 
Opvallend genoeg is het juist het CBb dat in-
middels een uitzondering heeft aangenomen 
op de hoofdregel dat de werknemer slechts een 
afgeleid belang heeft.13 Aanleiding tot de zaak 
was dat bij de Nederlandsche Bank (DNB) het 
vermoeden bestond dat een bepaalde bank zich 
mogelijk schuldig had gemaakt aan het wit-
wassen van misdaadgeld en andere financiële 
delicten. DNB startte een spoedonderzoek en 
gaf kort daarna aan de bank een aanwijzing 
als bedoeld in art. 14 aanhef en sub b van de 
Wet toezicht kredietwezen 1992. De aanwijzing 
hield onder meer in dat een statutair directeur 
van de bank (de persoon die later tegen deze 
aanwijzing opkwam), niet meer belast mocht 
worden met het dagelijks beleid van de bank. 
Het CBb overwoog dat in de regel een werkne-
mer niet is aan te merken als belanghebbende 
bij een tot diens werkgever gericht besluit (afge-
leid belang). Vervolgens overwoog het CBb:

 ‘Er zijn echter uitzonderingen op die regel 
denkbaar, omdat moet worden geoordeeld 
dat de belangen van de werknemer, toch 
rechtstreeks bij een tot de werkgever gericht 
besluit zijn betrokken. In het onderhavige 
geval is daarvan naar het oordeel van het 
college sprake, nu appellant feitelijk een 
groter belang heeft bij de aanwijzing aan 
[de betreffende bank], dan [die bank] zelf. 

Daarbij neemt het college in aanmerking 
dat het niet opvolgen van de aanwijzing 
door [de bank] een economisch delict (…) 
oplevert, [de bank] na ontvangst van de 
aanwijzing appellant ontslag op staande 
voet heeft aangezegd en voor [de bank] 
als kredietinstelling van gewicht is om zo 
spoedig mogelijk zich te zuiveren van het 
vermoeden dat zij, althans een werknemer 
van haar, betrokken zou zijn geweest bij 
strafbare activiteiten. De bij die zuivering te 
betrachten mate van spoed zou in de ogen 
van de bij het kredietverkeer betrokkenen 
wellicht worden belemmerd indien [de 
bank] een rechtsmiddel tegen de aanwijzing 
zou aanwenden.’

Het CBb gebruikte dus expliciet het argument 
dat de werknemer feitelijk gezien een groter 
belang had bij het aanvechten van het besluit 
dan de werkgever. Als ik het goed zie, staat het 
CBb daarin nog alleen.

De ratio
De achtergrond van de eis dat geen sprake 
mag zijn van een afgeleid belang is allereerst 
verbonden met het criterium dat het belang 
rechtstreeks betrokken moet zijn bij het besluit. 
Er moet een duidelijk causaal verband zijn tus-
sen dat besluit en de nadelen die iemand vreest. 
Tussenschakels maken dat verband te vaag. 
Tussenschakels kunnen zelfs meebrengen dat 
te onzeker wordt of de gevreesde nadelen zich 
wel zullen voordoen. Soms heeft bijvoorbeeld 
de eerstbetrokken belanghebbende het in diens 
macht om de schending te voorkomen. Zoals 
in het voorbeeld van de werknemer van de 
gesubsidieerde instelling. De werkgever zou 
ervoor kunnen kiezen de werknemer toch de 
niet-gesubsidieerde werkzaamheden te laten 
verrichten. Of de werkgever daartoe jegens 
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de werknemer verplicht is, hangt af van wat 
er tussen de werkgever en werknemer is over-
eengekomen. In dergelijke gevallen staat niet 
bij voorbaat vast dat de werknemer werkelijk 
nadelige gevolgen van het bestreden besluit 
zal ondervinden. Het causaal verband tussen 
besluit en negatieve gevolgen is bij een afgeleid 
belang soms te zwak.14

Stel dat ik mij in een gesprek met een plaat-
selijke middenstander beklaag over de hoogte 
van een aan mij opgelegde belastingaanslag. 
Ik zou het dan geen goed idee vinden als deze 
uit vrees voor omzetverlies over de aan mij 
opgelegde aanslag zou kunnen procederen. 
Naast de wens om de kring van belangheb-
benden beperkt te houden tot degenen van wie 
aannemelijk is dat hun belang rechtstreeks is 
betrokken bij het besluit, is een ratio van de leer 
van het afgeleid belang een bescherming tegen 
bemoeizucht. In de jurisprudentie komt dit 
met name naar voren in overwegingen waarin 
wordt aangegeven dat het niet aanvaardbaar 
zou zijn om tegen de wil van de eerstbetrokkene 
een procedure tegen een tot de eerstbetrokkene 
gericht besluit te voeren. 

De kritiek
Op de leer is de kritiek geuit dat onder omstan-
digheden degene die formeel gezien derde is, 
een belang heeft dat feitelijk, materieel gezien, 
sterker is dan dat van de eerstbetrokkene.15 

Soms is de tussenschakel geen echte tussen-
schakel, maar heeft deze een louter formele 
achtergrond (denk aan de ESF-subsidies of aan 
de kraaien en eksters van mevrouw Jochems). 
Soms is voor de derde een wezenlijk belang 
aan de orde of houdt het besluit een negatieve 
beoordeling in van juist diens kwaliteiten of 
gedrag, terwijl anderzijds de eerstbetrokkene 
materieel gezien geen belang heeft, of redenen 
heeft om een procedure te vermijden (denk aan 
de CBb-uitspraak ‘aanwijzing aan kredietinstel-
ling’). Het gaat dan om zaken waarin degene die 
een band heeft met de geadresseerde van het 
besluit zodanig in diens persoonlijke belangen 
wordt getroffen dat deze zelfstandig aanspraak 
zou moeten kunnen maken op rechtsbescher-
ming, en dit temeer als de eerstbetrokkene 
kennelijk redenen heeft om zelf niet tegen het 
besluit op te komen. Bij deze categorie past 
nog een ander voorbeeld, genoemd door de 
VAR-Commissie Rechtsbescherming, die een 
versoepeling van de leer van het afgeleid belang 
bepleit. Waarom, aldus de Commissie, zou een 
aan een ziekenhuis verbonden maatschap van 
cardiologen niet kunnen opkomen tegen een 
in de vergunning van het ziekenhuis vervatte 
beslissing over een bepaalde cardiologische 
behandeling?16

Een praktisch, maar zeker niet onbelangrijk 
nadeel is dat de derde dan kan uitwijken naar 
een procedure bij de burgerlijke rechter, in 

14 Vgl. M.B. Koetser, ‘Belanghebbende volgens de recht-

sprekende Afdelingen van de Raad van State’, in: De 

belanghebbende (verslag van de VAR-vergadering van 

1992), VAR-reeks 109, Alphen a/d Rijn: Samsom H.D. 

Tjeenk Willink 1993, p. 52.

15 B.W.N. de Waard, Beginselen van behoorlijke rechtsple-

ging, met name in het administratief procesrecht (diss. 

RUU), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1987, p. 204. En 

diens interventie bij de VAR-vergadering van 1992 

(VAR-reeks 109, p.14-16. Denk ook aan het eerder 

genoemde voorbeeld van de Stichting De Hoop: de 

 geadresseerde, de gemeente Dordrecht, had de facto 

geen belang bij het besluit over een voor de Stichting 

De Hoop bestemde subsidie (CBb 7 mei 1996, RAwb 

1996, nr. 103 m.a. Vlemminx (Stg. De Hoop,  

Dordrecht)).

16 VAR-Commissie Rechtsbescherming, De toekomst van 

de rechtsbescherming tegen de overheid. Van toetsing 

naar geschilbeslechting, Den Haag: BJu 2004, p. 103. 

Verwezen wordt naar ABRvS 9 juli 1996, AB 1996, 

412.

Jurisprudentie Bestuursrecht plus, 2010 Sdu Uitgevers66

‹‹JBplus››Afgeleid belAng



een zaak die voor het overige typisch hoort 
onder de competentie van de gespecialiseerde 
bestuursrechter.17

Aan het slot van deze bijdrage wordt op ratio 
en kritiek teruggekomen. Eerst wordt de juris-
prudentie nader geanalyseerd.

2. Tegengestelde belangen? Dan geen 
sprake van ‘afgeleid belang’

Als een derde belangen heeft die tegengesteld 
zijn aan die van de eerstbetrokkene, heeft de 
derde een ander, ‘eigen’ belang. Ook bij tegen-
gestelde belangen kan het voorkomen dat het 
belang van de derde ‘slechts’ bij het besluit is 
betrokken vanwege de omstandigheid dat deze 
in een contractuele relatie met de eerstbetrok-
kene staat. Maar dit betekent niet dat betrok-
kene niet als belanghebbende kan worden 
beschouwd. Een voorbeeld is het belang van 
een huurder bij de beslissing op een aanvraag 
van de verhuurder om de huurprijs te mogen 
verhogen. De huurder heeft dan een eigen 
belang, dat weliswaar slechts bestaat dankzij 
de contractuele relatie met de verhuurder, 
maar dat duidelijk verschilt van dat van de 
verhuurder. De huurder wordt in een dergelijk 
geval erkend als belanghebbende. 18

In uitspraken van de laatste jaren heeft de Afde-
ling bestuursrechtspraak expliciet aangegeven 
dat zij het leerstuk van het afgeleid belang niet 
toepasselijk acht in gevallen waarin sprake is 
van tegengestelde belangen. 

 Het College toezicht zorgverzekeringen 
had aan bepaalde zorgverzekeraars voor 

17 HR 20 november 1987, AB 1988, 117 m.nt. F.H. v.d. 

Burg (Montenegro). HR 3 februari 2006, AB 2006, 

225 m.nt. G.A. van der Veen (European Club Sup-

port Foundation-Rijnmond (SFR)). Vgl. ook VzCBb 

4 januari 1991, AB 1991, 185 (Texaco en SEP), een 

CBb-voorzittersuitspraak waarin impliciet het  

Montenegro-argument werd gehanteerd. Zie ook 

 De Poorter 2003, p. 156.

18 ABRvS 17 augustus 2005, «JB» 2005/282 m.nt.  

Nijmeijer (gepasseerde huurster).

19 ABRvS 29 maart 2006, AB 2007, 158 m.nt. Embregts 

(onder nr. 157), «JB» 2006/145 (huisartsen Bodegra-

ven/Zwammerdam).

het jaar 2004 ontheffing verleend van de 
verplichting overeenkomsten te sluiten ter 
zake van huisartsenzorg. Een aantal huis-
artsen kwam tegen dit besluit op. Het Col-
lege achtte de bezwaren niet-ontvankelijk. 
Volgens verweerder is alleen het ziekenfonds 
belanghebbende, omdat de ontheffing tot 
hem is gericht en alleen voor hem direct 
gevolg heeft. Het College stelde dat het be-
lang van appellanten louter voortvloeit uit 
de tussen hen en het ziekenfonds bestaande 
privaatrechtelijke relatie. Daarop kan het 
ontheffingsbesluit slechts indirect invloed 
uitoefenen, namelijk via een mogelijke wij-
ziging van de opstelling van het ziekenfonds 
in de contractsonderhandelingen, aldus het 
College. De Afdeling deelde die visie niet:

 ‘De Afdeling is van oordeel dat geen sprake is 
van een afgeleid belang wanneer het belang 
van een appellant tegengesteld is aan dat van 
de partij waaraan het besluit is gericht. In 
de onderhavige zaak is deze situatie aan de 
orde, nu de kans dat het ziekenfonds alsnog 
met appellanten tot een overeenkomst voor 
het jaar 2004 zal komen met voor de huisart-
sen gunstiger voorwaarden dan thans wor-
den gehanteerd, aanmerkelijk is verkleind 
door de verleende ontheffing. Aldus worden 
appellanten rechtstreeks in hun zakelijke en 
financiële belangen geraakt. Zij hebben dan 
ook een eigen, niet parallel met dat van het 
ziekenfonds lopend, rechtstreeks belang bij 
het ontheffingsbesluit, zodat zij als belang-
hebbenden moeten worden aangemerkt.’19

De Afdeling zegt derhalve dat bij tegengestelde 
belangen eigenlijk zelfs niet van een ‘afgeleid 
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heeft zich op het standpunt gesteld dat de ju-
risprudentie van de Afdeling rechtspraak van 
de Raad van State in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw een ontwikkeling kende die erop 
neerkwam dat in een niet onbelangrijk aantal 
gevallen – voor bepaalde categorieën betrok-
kenen – de aanwezigheid van een rechtstreeks 
belang werd verondersteld. En wel zo, dat in 
die gevallen sprake was van een ‘onweerlegbaar 
rechtsvermoeden’ dat betrokkene belangheb-
bende is.22 Koetser noemt onder meer de 
categorieën ‘omwonenden’ en ‘concurrenten’. 
Mijns inziens is een dergelijke benadering in de 
jurisprudentie nooit zo ver gegaan dat sprake 
was van een onweerlegbaar rechtsvermoeden. 
Voor de huidige jurisprudentie geldt in ieder 
geval dat ook als iemand tot een bepaalde cate-
gorie behoort, de rechter nog steeds nagaat of 
deze werkelijk als belanghebbende aangemerkt 
kan worden.
Anders is dat in de rechtspraak van de Cen-
trale Raad van Beroep, waar het gaat om de 
werkgever die opkomt tegen een besluit dat 
tot een van zijn werknemers is gericht. De 
Centrale Raad hanteert met betrekking tot 
de werkgever onder omstandigheden een ca-
tegoraal belanghebbende-begrip, waarbij het 
belang wordt verondersteld en de werkgever 
als belanghebbende wordt aangemerkt, onaf-
hankelijk van de strekking van het bestreden 
besluit (toekenning, herziening of intrekking 
van een uitkering). 
Wat het leerstuk van het afgeleid belang betreft, 
brengt dit mee dat het geen verschil maakt of 
de belangen van de werkgever in dezelfde rich-

belang’ mag worden gesproken. De omstan-
digheid dat het belang zich realiseert dankzij 
een contractuele relatie met de eerstbetrok-
kene (of het juist niet kunnen aangaan van 
een overeenkomst, zoals bij de huisartsen uit 
het zojuist genoemde voorbeeld) staat niet in 
de weg aan het rechtstreekse karakter van het 
(tegengestelde) belang. 

De formule ‘alleen de aanvrager is belangheb-
bende bij de afwijzing van de aanvraag’ is 
achterhaald
Een standaardoverweging in de jurisprudentie 
was tot voor kort de zinsnede: ‘alleen de aan-
vrager is belanghebbende bij de afwijzing van 
de aanvraag’.20 Men kan daarin een kernachtig 
geformuleerde regel lezen, die insluit dat per-
sonen met een afgeleid (parallel) belang niet als 
belanghebbende kunnen worden aangemerkt. 
De formulering gaat echter in zoverre te kort 
door de bocht, dat deze geen rekening houdt 
met personen met tegengestelde belangen. Wel-
iswaar zullen deze personen in het algemeen 
geen procesbelang hebben bij het aanvechten 
van de afwijzing van de aanvraag, maar be-
langhebbende zijn zij wel. Dit is inmiddels in 
de jurisprudentie erkend.21 Dat betekent dat 
zij als derde-partij in de zin van art. 8:26 Awb 
kunnen, of moeten, worden toegelaten.

3. Categoraal belanghebbende: de 
werkgever in socialezekerheidszaken

In de literatuur komt men wel het begrip 
‘categoraal belanghebbende’ tegen. Koetser 

20 Vgl. de noot van Nijmeijer onder ABRvS 9 februari 

2005, AB 2005, 98.

21 ABRvS 22 december 2004, AB 2005, 97 m.nt.  

Nijmeijer (Ambt Montfort). Zie ook de hierna te 

vermelden uitspraak ‘gepasseerde huurster’. Vgl. ook 

A.G.A. Nijmeijer, ‘Partijen in het (bestuursrechtelijke) 

geding. Over partijen, belanghebbenden en de toepas-

sing van art. 8:26 Awb’, «JBplus» 2005, p. 19-27 en 

B.W.N. de Waard, ‘Het meest verdrukte stiefkind. 

 De positie van de derde-partij als bedoeld in artikel 

8:26 Awb’, in Addink e.a. (red.), Grensverleggend  

Bestuursrecht, Deventer: Kluwer 2008, p. 459-474.  

De formulering werd nog gebruikt in CBb 18 juni 

2009, LJN: BJ1764, zij het met de toevoeging ‘in 

beginsel’ (…is alleen de aanvrager van een besluit 

belanghebbende bij de afwijzing daarvan).

22 Koetser, VAR-reeks 109, p. 109 
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23 Dit blijkt uit de overwegingen in de zojuist ge-

noemde uitspraak CRvB 24 september 2002, waarin 

wordt verwezen naar CRvB 26 november 1996, RSV 

1997/117; AB 1997, 101 m.nt. Pennings (een WW-

ting liggen als die van de werknemer waar het 
besluit betrekking op heeft. In welke gevallen 
hanteert de Raad deze benadering? 
Het antwoord op die vraag vergt een inleiding. 
Als aan een werknemer een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering wordt toegekend, is de werkge-
ver belanghebbende bij een dergelijk besluit 
indien en voor zover het besluit ingevolge de 
toepasselijke regels (cao-bepalingen daaronder 
begrepen) rechtstreeks nadelige gevolgen voor 
de werkgever teweegbrengt. Dat was onder 
de WAO, na invoering van de Wet Pemba, 
duidelijk het geval voor zover het ging om 
zogenoemde eigenrisicodragende werkgevers. 
Daarmee werd gedoeld op de situatie dat de 
werkgever zelf de WAO-uitkering moet betalen. 
Minder duidelijkheid bestond ten aanzien van 
de niet-eigenrisicodragende werkgever. Dat is 
de werkgever die gevolgen van de toekenning 
van WAO kon ondervinden doordat de werkge-
ver een hogere WAO-premie moest betalen. 

Voordat wordt ingegaan op de vraag of de 
werkgever in die wettelijke constructie als be-
langhebbende is aan te merken, stel ik de vraag 
aan de orde of hier sprake is van een belang dat 
de werkgever ontleent aan diens werknemer. 
Het antwoord luidt ontkennend. De gevolgen 
die de WAO-beslissing voor de werkgever 
heeft, vloeien rechtstreeks voort uit wettelijke 
voorschriften. De rechtsgevolgen die het tot de 
werknemer gerichte besluit heeft, zijn voor de 
werkgever geheel andere rechtsgevolgen dan de 
rechtsgevolgen voor de werknemer. De werk-
gever ondervindt deze gevolgen niet doordat 
hij met de werknemer iets is overeengekomen 
over het onderwerp waar het besluit betrekking 
op heeft, maar van rechtswege, door de enkele 
omstandigheid dat de werkgever nu eenmaal 

de werkgever van de betreffende werknemer is. 
Van een afgeleid belang is geen sprake.

Het is belangrijk hierbij aan te tekenen dat de 
Raad anders oordeelt in gevallen waarin de 
gevolgen voor de werkgever niet rechtstreeks 
voortvloeien uit de toepasselijke algemeen 
verbindende voorschriften. Er doen zich geval-
len voor waarin de gevolgen alleen ontstaan 
dankzij een overeenkomst daaromtrent met 
de werknemer. Als dat het geval is, oordeelt de 
Raad dat sprake is van een afgeleid belang.23 

 In de zaak waar de uitspraak van 26 no-
vember 1996 betrekking op had, had de 
werkgever zich verplicht om aan betrokkene 
87,5% van het laatstverdiende salaris door te 
betalen. Daartegenover had de werknemer 
een machtiging getekend die ervoor zou 
zorgen dat een aan hem toe te kennen werk-
loosheidsuitkering zou worden uitbetaald 
aan de werkgever. De CRvB concludeerde 
dat sprake was van een belang dat slechts 
bestond via een contractuele relatie: de 
werkgever werd niet als belanghebbende 
aangemerkt. 

Terug naar het belang van de niet-eigenrisi-
codragende werkgever. Als aan een werkgever 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering werd 
toegekend, bestond het nadelige gevolg voor 
de werkgever erin dat deze te zijner tijd mo-
gelijk een hogere WAO-premie zou moeten 
gaan betalen. Of dat het geval was, hing af van 
andere WAO-toekenningen aan werknemers 
van dezelfde werkgever. Vaak stond ten tijde 
van het individuele WAO-besluit zelfs nog 
niet vast of het betreffende besluit inderdaad 
invloed zou hebben op de premiehoogte. Toch 

 zaak). Deze benadering is ook gevolgd in de uitspraak 

(in een WIA-zaak) CRvB 28 november 2008, RSV 

2009, 48.
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oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat ook 
deze zogenoemde niet-eigenrisicodragende 
werkgevers belanghebbende zijn bij individuele 
WAO-besluiten ten aanzien van hun werkne-
mers. De niet-eigenrisicodragende werkgever 
moet geacht worden een voldoende actueel en 
concreet belang te hebben bij een WAO-besluit 
ten aanzien van een werknemer van de betref-
fende werkgever, aldus de Raad.24 In een uit-
spraak van een aantal maanden later herhaalde 
de CRvB dit standpunt.25 Aan de uitspraken is 
opvallend dat zij beide betrekking hadden op 
gevallen waarin het uitvoeringsorgaan voor de 
betreffende werknemer een lager arbeidson-
geschiktheidspercentage had vastgesteld dan 
voordien. Het ging dus niet om zaken waarin 
nog niet vaststond dat zich voor de werkgever 
daadwerkelijk nadelige financiële gevolgen 
zouden voordoen, maar om zaken waarin 
vaststond dat het besluit dergelijke gevolgen 
niet had. Ook in andere dan WAO-zaken han-
teert de Raad ten aanzien van de werkgever een 
categoraal belanghebbende-begrip.26

 Men zou dan kunnen zeggen dat de werk-
gever wel als belanghebbende kan worden 
aangemerkt, maar dat deze geen proces-
belang heeft bij het bezwaar en beroep: 
de werkgever kan het belang dat hem tot 
belanghebbende maakt niet dienen door 
deze rechtsmiddelen in te zetten. Wel zou 
de werkgever moeten worden toegelaten als 

derde-partij in de zin van art. 8:26 Awb.27 
De Centrale Raad oordeelde uitdrukkelijk 
anders, in de genoemde uitspraak van  
20 juli 2001. Hij overwoog dat de vraag of 
iemand als belanghebbende dient te worden 
aangemerkt niet afhankelijk is van de strek-
king van de bezwaren die deze naar voren 
brengt. Dat is een opvatting die ik deel.28 Dat 
geldt niet voor het vervolg dat de Raad aan 
de redenering geeft, namelijk dat de betref-
fende werkgever wel degelijk procesbelang 
had, omdat diens doel was het bestreden 
besluit van tafel te krijgen.

Mij valt op dat in de jurisprudentie van de 
Raad de (mogelijke) financiële gevolgen voor 
de werkgever zo centraal worden gesteld bij het 
bepalen of deze belanghebbende is. De moei-
lijkheden die zich kunnen voordoen bij het 
bepalen of deze gevolgen zich zullen voordoen, 
leiden tot het aannemen van een categoraal 
belanghebbende-begrip (met als consequen-
tie dat de werkgever zelfs als belanghebbende 
wordt aangemerkt in zaken waarin geen fi-
nancieel nadeel speelt). Volgens mij gaat geen 
enkele andere hoogste bestuursrechter zo ver. 
Ik zie niet in dat de werkgever niet óók (mede) 
als belanghebbende aangemerkt zou kunnen 
worden vanwege de mogelijke effecten van 
het besluit op de feitelijke inzetbaarheid van 
betrokkene en op de beschikbare personeels-
formatie. Als dat zou gebeuren zou verklaard 

24 CRvB 12 februari 2001, RSV 2001/82. De Raad 

baseerde zich daarbij overigens mede op de wets-

geschiedenis van de Wet Pemba en het systeem van 

de wet. Aanvankelijk had alleen de werknemer een 

beroepsrecht, omdat de wetgeving dat expliciet zo 

bepaalde. In deze periode moest de Raad een stand-

punt gaan bepalen over het belang van de werkgever, 

omdat de wetgeving werd aangepast aan de Awb (wat 

de WAO betreft door het schrappen van art. 2a WAO 

per 1 januari 1998).

25 CRvB 20 juli 2001, «JB» 2001/223.

26 Niet alleen in de genoemde WAO-zaken, maar ook in 

Ziektewetzaken. Zie CRvB 24 september 2002, RSV 

2002/288; «JB» 2002/342 en CRvB 1 oktober 2003, 

RSV 2003/315. En het geldt ook de eigenrisicodra-

gende overheidswerkgever in het kader van de WW, 

zie CRvB 3 maart 2004, «JB» 2004,/188 en CRvB  

14 juni 2006, AB 2007, 34. Zie ook F.M. Noordam,  

‘De werkgever als belanghebbende in de sociale  

verzekering’, «JBplus» 2003, p. 60-72.

27 Vgl. boven, het slot van par. 2.

28 Anders: Noordam 2003 (zie noot 26). 
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kunnen worden dat de werkgever belang heeft 
bij een besluit waarbij de werknemer in plaats 
van volledig, gedeeltelijk arbeidsongeschikt 
wordt geacht.

4. Parallel belang, maar geen toepas-
sing van de leer van het afgeleid 
belang

Sterke verwevenheid
Het afgeleid karakter van het belang wordt ook 
bij parallelle belangen niet altijd aan betrok-
kene tegengeworpen. Er zijn, met name de 
laatste jaren, verschillende uitspraken waarin 
de Afdeling bestuursrechtspraak appellanten 
met een afgeleid parallel belang wél ontving. 
Hierboven werd al gewezen op de uitspraak 
inzake het Landgoed ’t Kluenven, waar de Afde-
ling de belangen van de beide directeuren-enig 
aandeelhouder ‘vereenzelvigde’ met die van de 
vennootschap, omdat deze belangen sterk met 
elkaar verweven waren en parallel liepen (sic!).29 
Een vergelijkbare redenering heeft wellicht een 
rol gespeeld in de uitspraak ‘Alexandria ’66’.30 
In ieder geval ging het in beide voorbeelden 
om zaken waarin evident was dat de eerstbe-

trokkene zou zijn opgekomen als duidelijk was 
geweest dat er een potentieel belangprobleem 
bestond. Als de eerstbetrokkene in een dergelijk 
geval niet tegen het besluit opkomt, dan moet 
de reden daarvan wel zijn dat deze onbekend 
is met het procedurele risico van een onjuiste 
partijstelling. Dat is niet altijd het geval, zoals 
hieronder nader wordt toegelicht. Soms heb-
ben personen of organisaties met een afgeleid 
belang een belang dat weliswaar parallel loopt 
aan dat van de eerstbetrokkene, maar toch een 
andere aard heeft. 

Een zelfstandig belang naast het afgeleide be-
lang
Niet in alle gevallen waarin iemand een con-
tract heeft met de eerstbetrokkene kan worden 
gezegd dat de betreffende persoon slechts via 
dat contract wordt geraakt.31 Onder omstan-
digheden bestaat daarnaast een zelfstandig 
(eigen en rechtstreeks) belang.32 Een voorbeeld 
is het geval dat een besluit gevolgen heeft die 
door de gebruikers van een pand zullen worden 
ervaren. Ook de eigenaar-verhuurder van het 
betreffende pand is dan belanghebbende, als de 
toekomstige gebruiksmogelijkheden en wellicht 

29 ABRvS 8 juni 2001, AB 2001, 217 m.nt. AvH (Land-

goed ’t Kluenven b.v.). Vgl. ook ABRvS 19 augustus 

2009, «JB» 2009/215 (directeur-enig aandeelhouder 

Adarma), waarin wordt verwezen naar een eerdere, 

vergelijkbare uitspraak: ABRvS 12 mei 2004 in zaak 

nr. 200306393/1. Toch oordeelde de Afdeling in 

ABRvS 3 mei 2006, AB 2006, 392 m.nt. Vermeer 

(‘De Danssalon’) nog dat de enig aandeelhouder en 

bestuurder van een nv slechts een afgeleid belang had 

van dat van de nv, en ten onrechte ontvankelijk was 

geacht. De uitspraak van 19 augustus 2009 wordt ook 

genoemd in het jaarverslag van de Raad van State 

over 2009, p. 189. Daarbij wordt overigens aangege-

ven dat bedoelde ‘verwevenheid’ zich niet altijd voor-

doet.

30 ABRvS 17 mei 2006, «JB» 2006/211 m.nt. Schlössels 

onder nr. 212 (Alexandria ’66). 

31 Zie ook M.C.D. Embregts, ‘Toegang voor de afgeleid-

belanghebbende; is dat nodig?’, NTB 2005, p. 10-14 

en M. Schreuder-Vlasblom, Rechtsbescherming en 

bestuurlijke voorprocedure, Deventer: Kluwer 2008,  

p. 125.

32 Dit doet zich ook voor bij de eis dat een belangheb-

bende een ‘eigen belang’ dient te hebben. Zie verder 

bijv. ABRvS 20 augustus 1998, «JB» 1998/208. CBStufi 

18 juni 1996, RAwb 1996, nr. 119 m.a. BdeW (ouders 

en studiefinanciering). Zie ook ABRvS 28 augustus 

1997, RAwb 1998, nr. 20 m.a. tB. Het betrof een wei-

gering de zoon in te schrijven in het filiatieregister. De 

moeder van de appellant moest aangemerkt worden 

als belanghebbende, omdat het belang van de adel-

lijke ouder bij het voortzetten van de adelstraditie een 

voldoende rechtstreeks belang werd geacht.
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ook de waarde van het pand worden beïn-
vloed.33 Ook in andere gevallen kan worden 
gezegd dat beide contractpartners een eigen, 
rechtstreeks belang hebben. Bijzonder is in dit 
verband dat de Afdeling heeft vastgesteld dat 
ook het getroffen worden in een aan het EVRM 
ontleend recht kan maken dat iemand als be-
langhebbende dient te worden aangemerkt. 

 In de betreffende zaak ging het om een aan-
bieder van mobiel telefoonverkeer, die een 
zendmast had gehuurd. De zendmast was 
zonder de vereiste bouwvergunning opge-
richt. De eigenaar van de mast vroeg alsnog 
een vergunning aan. De rechtszaak ging over 
de afwijzing van die aanvraag. De Afdeling 
oordeelde dat er feitelijk een reële mogelijk-
heid bestond dat de telefoonaanbieder door 
de weigering om bouwvergunning te verle-
nen in haar aan dat fundamentele recht (in 
casu het recht om te zenden en ontvangen, 
vervat in art. 10 EVRM) ontleende belang 
zou worden geschaad.34 

Versoepeling ter voorkoming van strijd met art. 
6 EVRM
Een tewerkstellingsvergunning in het kader van 
de Wet arbeid vreemdelingen kan alleen door 
de werkgever worden aangevraagd; niet door 
de beoogde werknemer. De werknemer is bij 
de beslissing op de aanvraag dus automatisch 
een derde met een parallel belang. Conform 
de hoofdregel van de leer van het afgeleid 
belang werd in het verleden een werknemer 

die tegen een afwijzing van een aanvraag wilde 
opkomen niet-ontvankelijk geacht.35 Die lijn is 
verlaten. In enkele uitspraken (in Oostenrijkse 
zaken) over tewerkstellingsvergunningen voor 
vreemdelingen heeft het Europese Hof voor de 
rechten van de mens bepaald dat de werknemer 
voor wie de vergunning is aangevraagd tegen 
een afwijzing van de aanvraag moet kunnen 
opkomen.36 Deze uitspraken hebben ertoe 
bijgedragen dat ook de Afdeling bestuursrecht-
spraak in een Nederlandse zaak oordeelde dat 
het belang van de desbetreffende vreemdeling 
ten behoeve van wie een tewerkstellingsvergun-
ning is aangevraagd op één lijn is te stellen met 
dat van de aanvragende werkgever, zodat ook 
die vreemdeling als belanghebbende bij het op 
een zodanige aanvraag te nemen besluit dient 
te worden aangemerkt.37

5. Conclusies naar aanleiding van de 
jurisprudentie

Op de regel dat wie slechts een afgeleid belang 
heeft, niet als belanghebbende aangemerkt kan 
worden, komen in de jurisprudentie nuance-
ringen en uitzonderingen voor. Hieronder een 
poging deze nuanceringen en uitzonderingen 
in abstracte beschrijvingen te vangen. Die doen 
zich voor als:
a. het belang tegengesteld is aan dat van de 

eerstbetrokkene;
b. een categoraal belanghebbende-begrip 

wordt gehanteerd (vgl. de werkgever in 
arbeidsongeschiktheidszaken);

33 ABRvS 14 september 2005, AB 2007, 157 m.nt. 

M.C.D. Embregts; «JB» 2005/319 m.nt. Schlössels 

(verkeersbesluit Boxtel). Of bijv., als oplegging van 

een last onder dwangsom aan een huurder zou kun-

nen leiden tot een aantasting van het eigendomsrecht. 

Zie Jaarverslag Raad van State 2009, p. 187, ABRvS  

25 november 2009, «JB» 2010/12.

34 ABRvS 21 november 2007, AB 2008, 9 m.nt. De 

Waard; «JB» 2008/14, m.nt. Schlössels (zendmast  

T-Mobile).

35 ABRvS 8 februari 2006, AB 2006, 120 m.nt. Sewan-

dono.

36 EHRM 27 juli 2006, zaak nr. 62539/00 (Jurisic en  

Collegium Mehrerau t. Oostenrijk) en EHRM  

27 juli 2006, zaak nr. 10523/02; EHRC 2006/122 m.nt. 

Schlössels (Coorplan-Jenni GmbH en Hascic t.  

Oostenrijk). 

37 ABRvS 5 september 2007, AB 2008, 4 m.nt. De Waard 

(Argentijnse hockeytrainer).
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c. het belang een parallel belang is, maar 
zodanig sterk verweven met het belang van 
de eerstbetrokkene, dat degene met het 
‘afgeleide’ belang en de eerstbetrokkene als 
het ware uitwisselbaar zijn (vgl. de directeur-
enig-aandeelhouder en de bv; en ‘Alexandria 
’66’);

d. het belang een parallel belang is, en er 
mogelijk sprake is van een afgeleid belang, 
maar de appellant (daarnaast) betrokken 
is door een duidelijk ander, zelfstandig be-
lang, dat zich onderscheidt van dat van de 
eerstbetrokkene (vgl. de eigenaarsbelangen 
naast die van de huurder in ‘verkeersbe-
sluit Boxtel’; en het recht op vrijheid van 
meningsuiting – zenden en ontvangen – in 
‘zendmast T-Mobile’);

e. de aanspraak op rechtsbescherming van 
degene met het afgeleid belang even sterk is 
als – of zelfs sterker dan – dat van de eerstbe-
trokkene (zie de Afdelingsuitspraak ‘Argen-
tijnse hockeytrainer’; en de CBb-uitspraak 
‘aanwijzing aan kredietinstelling’).

De punten a en b behoeven geen nadere toe-
lichting of commentaar dunkt me, na wat daar 
hierboven al over is gezegd. Wat de andere drie 
punten betreft, valt op dat de achtergrond van 
het aannemen van belang ofwel is dat het belang 
duidelijk verschilt van dat van de eerstbetrok-
kene (punt d), ofwel juist praktisch identiek 
is (dat geldt met name punt c). Dat doet een 
verschillende ratio vermoeden. Daarvan lijkt 
inderdaad sprake. Bij de gevallen van punt c is 
dat ongetwijfeld de wens om te deformaliseren 
(laat een formeel technisch-juridisch punt niet 
onnodig in de weg staan aan de mogelijkheid 
een uitspraak ten gronde te verkrijgen; daarbij 
maakt het voor betrokkenen in deze gevallen 

niet uit wie op mag treden als procespartij). 
Bij de gevallen die passen onder d en e is iets 
anders aan de hand: zij houden een erkenning 
in van een aanspraak op een uitspraak ten 
gronde voor de derde zelf, op basis van een 
ander, zelfstandig belang. Vergelijken wij de 
categorieën d en e onderling, dan kan gezegd 
worden dat de gevallen die onder d passen 
vrij goed herkend kunnen worden. De meest 
problematische categorie wordt gevormd door 
de gevallen onder e. In twee opzichten doet 
zich een complicatie voor. In de eerste plaats 
is niet eenvoudig te bepalen wanneer zich 
een geval voordoet waarin het belang van de 
derde ‘zo sterk is dat’ dit een eigen aanspraak 
op rechtsbescherming rechtvaardigt. In de 
tweede plaats moet worden vastgesteld dat de 
voorbeelden van zaken waarin die aanspraak 
in de rechtspraak werd erkend nog heel inci-
denteel en sporadisch zijn. Van een vaste, door 
alle hoogste bestuursrechters gevolgde lijn kan 
nog niet worden gesproken.
Overigens geldt ook voor categorie c (personen 
met een sterk verweven belang) dat de juris-
prudentie nog niet zo vast is.38

6. Hoe verder?

In het verleden heb ik mij op het standpunt 
gesteld dat – zolang het gaat om parallelle 
belangen – de redenering dat de eerstgetrof-
fene degene is die dient te bepalen of deze 
wenst op te komen tegen een besluit dat diens 
belangen treft in het algemeen goed bruikbaar 
is. Ik tekende daar echter wel bij aan dat het 
beeld van de parallelle belangen onder om-
standigheden bedrieglijk kan zijn, omdat het 
kan voorkomen dat degene met het afgeleide 
belang feitelijk harder wordt getroffen dan de 

38 Bijv. over de directeur-enig aandeelhouder in de ju-

risprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak. Zie 

hierboven, begin par. 4. Nu de Raad van State in zijn 

Jaarverslag 2009 (p. 189) aandacht aan de verweven-

 heid heeft besteed, is te verwachten dat moeilijk te 

beredeneren verschillen zich niet zo gauw meer zullen 

voordoen.
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eerstbetrokkene tot wie het besluit is gericht.39 
Ik bepleit erkenning van een ‘regel’ die inhoudt 
dat de derde met een afgeleid belang als belang-
hebbende zou moeten worden aangemerkt als 
deze een zodanig sterk belang heeft dat dit een 
zelfstandige aanspraak op rechtsbescherming 
rechtvaardigt.40 Ik voeg daaraan toe dat voor 
toepassing van die regel des te meer aanleiding 
bestaat waar omstandigheden bestaan die kun-
nen verklaren waarom de eerstbetrokkene geen 
grote behoefte heeft om op te komen tegen 
het betreffende besluit (denk aan ‘Haegens 
Bouw’, de uitspraak over de aannemer die zich 
garant had gesteld voor een subsidie aan hui-
zenkopers). Een aanwijzing dat het genoemde 
criterium is vervuld, kan zijn de situatie dat 
betrokkene zich met kans op succes tot de 
burgerlijke rechter zou kunnen wenden in het 
geval de bestuursrechter betrokkene niet als 
belanghebbende zou aanmerken. 
Een grens ligt wat mij betreft nog steeds daar 
waar de causaliteit tussen besluit en de moge-
lijke nadelige gevolgen te vaag is. Als voorbeeld 
noem ik het geval van de leverancier van au-
togas die niet belanghebbend werd geacht bij 
een besluit tot intrekking van een vergunning 
voor het in werking hebben van een LPG-
tankstation.41 Een te zwakke causaliteit kan 
zich bijvoorbeeld voordoen bij de werknemers 
van gesubsidieerde instellingen. Daar kan zich 
inderdaad42 de situatie voordoen dat nog niet 
vaststaat of het besluit nadelige gevolgen voor 

de werknemer heeft. De casus van de Tenasu-
zaak lag anders, omdat de afgekondigde perso-
neelsstop (mede) expliciet betrekking had op 
de aanstelling van het personeelslid dat tegen 
het besluit wilde opkomen. Ik meen dat deze 
in de gelegenheid gesteld had moeten worden 
om zijn belangen te verdedigen (bijvoorbeeld 
met de stelling dat het onrechtmatig was dat 
het besluit in zoverre terugwerkende kracht 
had).43

Ik geef toe dat deze criteria enigszins vaag zijn. 
Toch denk ik dat de tijd rijp is voor een echte 
doorbraak in die richting. Het is in ieder geval 
tijd voor grotere consistentie van de jurispru-
dentie over dit onderwerp.
Deze stellingname betekent concreet niet alleen 
dat ik de uitspraken uit de hierboven genoemde 
categorieën d en e waarin het belang van de 
derde werd erkend, steun. Het betekent ook 
dat ik van oordeel ben dat afstand genomen 
zou moeten worden van uitspraken als die van 
het CBb in de ESF-zaken (overheidsinstantie 
als doorgeefluik van subsidie),44 van de mijns 
inziens sterk vergelijkbare Afdelingsuitspraak 
inzake de kraaien en eksters van mevrouw 
Jochems,45 alsook van ‘Haegens Bouw’.46

Ter aanvulling nog een voorbeeld van een 
recente uitspraak waarin de conclusie luidde 
dat sprake was van een afgeleid belang via een 
contractuele situatie.

39 Zie met name de interventie bij de VAR-vergadering 

van 1992, VAR-reeks 109, p.14-16.

40 Deze formulering beoogt de in par. 5 onderscheiden 

categorieën d en e beide te dekken.

41 ABRvS 1 augustus 2007, nr. 200607838/1, gevonden 

bij De Poorter en Visser 2008, p. 35.

42 Vgl. het standpunt in de jurisprudentie dat, zoals al 

gezegd, is verdedigd door Koetser. Zie Koetser, VAR-

reeks 109, p. 52.

43 Vz ARRvS 18 juli 1983, tB/S IV, nr. 97 m.a. BdeW 

(Stichting Tenasu).

44 Ik noemde hierboven in par. 1: CBb 7 mei 1996, 

RAwb 1996, nr. 103 m.a. Vlemminx (Stg. De Hoop, 

Dordrecht). CBb 1 december 1998, geciteerd in de 

vervolgzaak bij de civiele rechter, HR 3 februari 2006, 

AB 2006, 225 m.nt. G.A. van der Veen (European 

Club Support Foundation-Rijnmond (SFR)).

45 ABRvS 18 augustus 2004, AB 2004, 395 m.nt. Verheij 

(kraaien en eksters mevrouw Jochems).

46 ABRvS 22 april 1996, AB 1997, 39 m.nt. Verheij  

(Haegens Bouw).
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 ProRail bv en Arriva Personenvervoer Ne-
derland bv kwamen op tegen een revisiever-
gunning voor een spoorwegemplacement 
in Leeuwarden. ProRail is de exploitant 
van het emplacement, en Arriva gebruik-
ster. De Afdeling overweegt dat, hoewel 
het belang van Arriva door het bestreden 
besluit kan worden geraakt, de gevolgen 
voor Arriva eerst via de contractuele rela-
tie met ProRail tot stand komen. In 2007 
heeft Arriva nieuwe dieseltreinstellen in 
gebruik genomen. Omwonenden klaagden 
over geluidoverlast, in het bijzonder bij het 
stationair draaien van de treinen. Het be-
sluit is erop gericht de door deze specifieke 
treinen veroorzaakte geluidoverlast terug te 
dringen. Omdat de Afdeling het beroep van 
Arriva niet-ontvankelijk acht, gaat zij alleen 
in op de door ProRail naar voren gebrachte 
argumenten. ProRail betoogt onder meer 
dat de voorschriften zo streng zijn dat het 
bestreden besluit een impliciete weigering 
van de vergunning inhoudt. De Afdeling 
vernietigt het bestreden besluit, omdat het 
niet deugdelijk is gemotiveerd. Daarbij 
overweegt de Afdeling dat naar haar oordeel 
niet duidelijk is of met de betreffende aan-
vullende voorschriften de in het kader van 
de onderliggende vergunning aangevraagde 
en vergunde bedrijfsvoering mogelijk is.47

Hoe moet deze zaak worden beoordeeld? Het 
besluit had betrekking op de specifieke treinen 
die door Arriva werden gebruikt. De overwe-
ging van de Afdeling, dat de gevolgen voor 
Arriva ‘tot stand komen’ via de contractuele 
relatie, doet geforceerd aan: het besluit was 
louter gericht op het feit dat juist deze treinstel-
len (van Arriva) op het emplacement werden 
gebruikt. In het geding waren vragen aan de 
orde die met het gebruik van deze treinen te 
maken hadden (zijn de geluidmetingen op de 

juiste wijze verricht? Zijn de juiste criteria voor 
de geluidoverlast van de treinen aangehouden? 
Zal Arriva, gelet op de technische eigenschap-
pen van juist deze treinen, in staat zijn de 
voorschriften na te leven?) en uitmonden in 
de vraag in hoeverre het voor Arriva haalbaar 
was met deze voorschriften te werken. Het 
financiële belang van Arriva is ongetwijfeld 
aanzienlijk (kunnen deze treinstellen ter plekke 
wel worden gebruikt zonder de voorschriften 
te schenden?). Er is uiteraard ook belang bij 
ProRail, al lijkt dat een belang met een minder 
‘fataal’ karakter. Mij lijkt dat Arriva toegelaten 
zou hebben moeten worden om haar belangen 
te verdedigen. Daarvoor zou Arriva niet afhan-
kelijk moeten zijn van medewerking en inspan-
ningen van ProRail. In dit geval was kennelijk 
sprake van een goede samenwerking tussen 
eerstbetrokkene en diens contractspartner. In 
zoverre vloeit er geen bloed uit dat Arriva niet 
als belanghebbende werd aangemerkt. Maar 
wat als ProRail de kosten en moeite van de 
procedure niet had willen nemen?

Ten aanzien van sommige andere casusposities 
is het lastiger een standpunt te bepalen. Soms 
is voor een goede beoordeling ook meer kennis 
van de zaak nodig dan de uitspraak zelf biedt. 
Als voorbeeld noem ik de uitspraak inzake 
Euro Start.

 De aan Bewi Vastgoed bv verleende vergun-
ning voor het exploiteren van een hotel in 
Den Haag werd ingetrokken. Bewi kwam 
daar niet tegen op. Euro Start, huurder van 
het betreffende pand, wel. Euro Start bood 
het pand kamersgewijs in onderverhuur aan 
aan haar Poolse werknemers. De Afdeling 
oordeelde dat wat Euro Start betreft sprake 
was van een niet rechtstreeks bij het besluit 
betrokken, afgeleid belang.48

47 ABRvS 13 januari 2010, AB 2010, 84 m.nt. De Waard 

en Wenders (Arriva).

48 ABRvS 10 juni 2009, «JB» 2009/173 (Euro Start).
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Hoe pakt het uit als de boven door mij gehan-
teerde criteria op deze zaak worden toegepast? 
Als gekeken wordt naar de nadelige gevolgen 
van het bestreden besluit, kan worden gezegd 
dat er geen duidelijk ander, eigen belang voor 
Euro Start was dan dat van eigenaar Bewi. Voor 
eigenaar zowel als huurder geldt dat het pand 
niet langer gebruikt mag worden op de wijze 
die de vergunning toestond. Maar stel dat de 
achtergrond van de intrekking is dat B & W van 
oordeel waren dat het gebruik dat de huurder 
van het pand heeft gemaakt in strijd was met 
de geldende regels of vergunningvoorschriften. 
Dan kan worden betoogd dat de huurder zelf-
standig in de gelegenheid zou moeten worden 
gesteld zich daartegen te verweren. Men kan 
dan zeggen dat de huurder een zelfstandige 
aanspraak op rechtsbescherming maakt, omdat 
juist diens handelwijze aanleiding voor het 
nadelige besluit is. Betrokkene zou dan in de 
gelegenheid moeten zijn om aan de orde te stel-
len of het besluit wel op deugdelijke gronden 
berust (is bij de beslissing uitgegaan van de 
juiste feiten?; zijn de voorschriften op de juiste 
wijze uitgelegd?; enz.).
De casus zou verder een voorbeeld kunnen 
zijn van een geval waarin de eerstbetrokkene 
weinig behoefte voelt het besluit aan te vechten. 
Misschien vindt de eigenaar het de kosten en 
moeite niet waard, of wil de eigenaar wel van 
de betreffende huurder af. Maar het aangrijpen 
van een publiekrechtelijk besluit om dat laatste 
te bereiken zou een oneigenlijke methode zijn: 
daar is nu juist de contractuele relatie voor!

De macht van de eerstbetrokkene
Het voorbeeld leent zich ook goed om nader in 
te gaan op het argument dat in beginsel aan de 
eerstbetrokkene de keuze moet worden gelaten 

of het besluit al dan niet wordt aangevochten. 
Hoe sterk is dat argument? 
Er zijn situaties waarin dat argument in het ge-
heel niet overtuigend is. Dat is onder meer het 
geval waar duidelijk is dat de eerstbetrokkene 
de facto geen, of slechts een gering, belang heeft 
bij het instellen van een rechtsmiddel.49 

 Een voorbeeld biedt de meergenoemde 
uitspraak over de kraaien en eksters van 
mevrouw Jochems.50 De geweigerde jacht-
vergunning was aangevraagd door de 
wildbeheereenheid. Dat was nodig, zo leid 
ik af uit de annotatie van Verheij, omdat het 
beleid van LNV was dat jachtvergunningen 
slechts worden verleend aan wildbeheereen-
heden of andere samenwerkingsverbanden. 
Verheij bespreekt de benadering in de juris-
prudentie die inhoudt dat iemand met een 
parallel belang niet kan worden ontvangen 
in een procedure tegen een afwijzing van de 
aanvraag. Hij schrijft dan: ‘Als de aanvrager 
in zo’n weigering berust, ligt het niet in de 
rede dat een derde zou kunnen procederen 
om de aanvrager een vergunning op te 
dringen waaraan hij inmiddels misschien 
geen behoefte meer heeft.’

 Los van de casus van de uitspraak begrijp 
ik de opmerking van Verheij wel. Maar in 
het verband van de casus verbaast deze 
opmerking mij. Immers, (a) de wildbeheer-
eenheid had van de aanvang aan niet een 
behoefte aan de vergunning, maar werd 
door mevrouw Jochems opgepord om de 
vergunning te vragen, en (b) wat voor last 
zou de wildbeheereenheid ervan hebben als 
de vergunning alsnog werd verleend? De 
vergunning legt op zichzelf toch geen plicht 
op om iets te doen? 

49 Men denke bijv. aan de ESF-subsidies; aan Haegens 

Bouw; en in de uitspraak ‘aanwijzing aan krediet-

instelling’ overwoog het CBb zelfs expliciet dat de 

belangen van de eerstbetrokkene konden meebrengen 

 dat deze procedures juist zou vermijden. 

50 ABRvS 18 augustus 2004, AB 2004, 395 m.nt. Verheij 

(kraaien en eksters mevrouw Jochems).
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In andere situaties mag worden aangenomen 
dat de eerstbetrokkene goede redenen heeft om 
te willen bepalen of over het tegen hem of haar 
gerichte besluit geprocedeerd gaat worden of 
niet. Ik denk dan aan situaties met een tame-
lijk persoonlijk karakter, zoals (destijds) een 
weigering om een vrijstelling te verlenen van 
het vervullen van de militaire dienstplicht. Ook 
bij organisaties, bedrijven daaronder begrepen, 
kan het voorkomen dat de organisatie liever 
vermijdt dat er wordt geprocedeerd, vanwege 
de inhoud van het betreffende besluit (een 
‘pijnlijk’ punt?), of vanwege de goede ver-
houdingen met het bestuursorgaan of andere 
betrokken partijen. Echter, ook als de rechter 
vermoedt dat zich een dergelijke situatie voor-
doet, is de conclusie voorbarig dat de eerstbe-
trokkene zonder meer de zeggenschap over 
het vragen van rechtsbescherming dient toe te 
komen. In de eerste plaats kan het belang van 
een ander bij wél procederen zo zwaarwichtig 
zijn dat het voorrang dient te krijgen.51 In de 
tweede plaats hoeft niet klakkeloos te worden 
aangenomen dat de eerstbetrokkene niet wenst 
dat er over het besluit geprocedeerd wordt. Het 
is immers heel wel mogelijk dat de eerstbetrok-
kene geen rechtsmiddel heeft gehanteerd vanuit 
een neutrale houding, waarbij het zich willen 
besparen van kosten en verdere ergernis de 
doorslag heeft gegeven bij de keuze om niet 
tegen het besluit op te komen. De kans is dan 
reëel dat de eerstbetrokkene daar anders over 
denkt indien duidelijk wordt dat de derde met 
het afgeleide belang wellicht niet erkend wordt 
als belanghebbende. Ook kan het voorkomen 
dat de eerstbetrokkene wel degelijk voorstander 
is van het instellen van een rechtsmiddel, maar 
dit niet heeft gedaan om de enkele reden dat de 
derde het initiatief daartoe al heeft genomen. 
De eerstbetrokkene is zich er dan kennelijk niet 

bewust van geweest dat dit leidt tot procedurele 
ongelukken. 

7. Kunnen ongeneeslijke procedurele 
letsels worden voorkómen?

Hadden de zojuist bedoelde procedurele on-
gelukken kunnen worden voorkomen? Had 
Haegens Bouw, die zich garant stelde voor wo-
ningsubsidies, de procedurele machteloosheid 
kunnen voorkomen? In ieder geval niet via de 
methode die een andere aannemer koos. Deze 
had de eigenaar ‘alle rechten en vorderingen, 
welke zij te eniger tijd zou kunnen doen gelden 
tegen de instanties, die subsidie met betrek-
king tot de woning zullen kunnen verstrekken’ 
laten cederen. Toch werd ook deze aannemer 
niet-ontvankelijk geacht omdat hij slechts 
een afgeleid belang had.52 In zijn noot bij de 
uitspraak inzake Haegens Bouw geeft Verheij 
wel een andere oplossing aan. De eigenaar kan 
zich contractueel verbinden om de aannemer 
zonodig te machtigen tot het namens de eige-
naar instellen van bezwaar of beroep. Dat kan 
inderdaad, maar het lijkt nog veiliger als de 
eigenaar die machtiging bij het aangaan van 
de overeenkomst alvast verleent. 

 Ook het probleem van de eigenaar van boer-
derij ’t Lindeke was niet zomaar ‘vooraf ’ op 
te lossen. Deze vroeg een sloopvergunning, 
maar de aanvraag werd afgewezen. Hij ver-
kocht het onroerend goed en kwam daarbij 
overeen dat hij van de koper een bedrag 
van ƒ 200.000 bovenop de koopsom zou 
ontvangen als binnen drie jaar na levering 
een sloopvergunning zou worden verleend. 
Volgens de rechtbank had de verkoper door 
de verkoop zijn procesbelang verloren en 
leverde de overeenkomst slechts een afgeleid 
belang op voor de aanvrager.53 Ik zie niet in 

51 Denk aan CBb 11 januari 2000, AB 2000, 119 m.nt. 

J.H. van der Veen (aanwijzing aan kredietinstelling).

52 Vz ABRvS 18 november 1994, AB 1997, 38 m.nt. 

 Verheij (onder nr. 39) (Sikking bv).

53 ABRvS 13 juni 2000, «JB» 2000/218 m.nt. Schlössels 

(boerderij ’t Lindeke). Zie ook  Schlössels 2004, p. 85.
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waarom hier niet geredeneerd had moeten 
worden: de verkoper had nog belang bij een 
oordeel over het in bezwaar gehandhaafde 
besluit waarbij de vergunning was gewei-
gerd. Dat besluit leverde hem nadeel op. Het 
contract met de koper maakt aannemelijk 
dat het om een serieus nadelig gevolg gaat.

Embregts heeft in een NTB-bijdrage de vraag 
behandeld of toegang voor de afgeleidbelang-
hebbende wel zo nodig is. Haar conclusie luidt 
dat er voor deze belanghebbenden voldoende 
mogelijkheden bestaan om voor hun rechten 
op te komen. Eén van de mogelijkheden die 
zij bespreekt is dat de afgeleidbelanghebbende 
zich laat machtigen. Als voorbeeld wijst zij 
erop dat autoleasemaatschappijen boetes 
voor verkeersovertredingen die op kenteken 
worden opgelegd doorberekenen aan degene 
die de betreffende auto heeft geleased. Indien 
deze de boete wenst aan te vechten, geeft de 
leasemaatschappij een machtiging af om dit 
namens haar te doen.54 

 Op p. 11 schrijft Embregts: ‘Contractueel 
is vastgelegd dat de bestuurder opdraait 
voor de aan de kentekenhouder opgelegde 
verkeersboetes. Daar hoeft het niet bij te 
blijven, mijns inziens kan er nog meer bij 
overeenkomst worden vastgelegd: niet al-
leen een auto, maar ook het beroepsrecht 
kan als het ware worden geleasd.’ Dit lijkt 
mij te optimistisch, gelet op de zojuist ge-
noemde uitspraak in de zaak Sikking bv.55 
Althans, de voorzitter van de Afdeling stelde 
zich destijds op een standpunt dat er mijns 
inziens op neerkomt dat een beroepsrecht 
niet gecedeerd kon worden. 

Een belangrijk nadeel van dergelijke oplossin-
gen is dat zij vereisen dat de betrokkenen zich 

bij het aangaan van hun contractuele relatie al 
realiseren dat zich ‘afgeleid belang’-problemen 
kunnen voordoen, en dat zij ook nog weten 
hoe die kunnen worden opgelost. Van grotere 
bedrijven of andere professionele organisaties 
die veel met de materie te maken hebben (zoals 
de leasemaatschappijen, waar problemen over 
op kenteken opgelegde boetes zeer voorspel-
baar zijn), kan wel verwacht worden dat zij hier 
raad mee weten. Dat geldt echter maar voor een 
klein deel van de gevallen waarin zich afgeleid-
belangproblemen kunnen voordoen.

Zoals ik hieronder nog nader zal toelichten, wil 
ik hier pleiten voor deformalisering, door mo-
gelijk te maken dat een onjuiste partijstelling 
hersteld wordt. Eigenlijk komen de uitspraken 
in het kader van de WAHV die Embregts noemt 
al dicht in de buurt van een dergelijke oplos-
sing. In die zaken werd aan de afgeleidbelang-
hebbende de gelegenheid gegeven alsnog een 
machtiging over te leggen. Volgens de Hoge 
Raad brengen beginselen van een behoorlijke 
procesorde mee dat de Officier van Justitie de 
indiener van een beroepschrift in de gelegen-
heid stelt alsnog een volmacht over te leggen 
als het beroep is ingediend door een ander dan 
degene aan wie de sanctie is opgelegd en een 
volmacht ontbreekt.56

 Op basis van art. 6 WAHV kan het beroep 
alleen worden ingesteld door degene tot wie 
de beschikking is gericht. De benadering van 
de Hoge Raad komt erop neer dat als een 
ander het beroep instelt, aangenomen kan 
worden dat deze ‘kennelijk’ de bedoeling 
heeft gehad dat namens de geadresseerde 
van de beschikking te doen. Dat is natuur-
lijk een groot verschil met de situatie dat 
als criterium geldt dat iedere ‘belangheb-
bende’ een beroepsrecht heeft, omdat dan 

54 Embregts 2005, p. 10-14.

55 Vz ABRvS 18 november 1994, AB 1997, 38.

56 HR 7 juni 1994, VR 1995, 34. De weergegeven 

 formulering werd ook al gebruikt in HR 11 januari 

1994, in de zaak 177-93-V. Zie ook HR 1 november 

1994, VR 1995, 60.
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als hoofdregel moet worden aangenomen 
dat degene die beroep instelt, dit doet met 
de pretentie een eigen (enz.) belang te heb-
ben. Toch is het frappant dat in een geval 
waarin de wetgever bewust heeft gekozen 
voor een kleinere kring beroepsgerechtigden 
dan ‘belanghebbenden’, het resultaat van de 
gevestigde jurisprudentie is dat de facto ook 
andere personen toegang tot de procedure 
krijgen, en wel personen die bij toepassing 
van de leer van het afgeleid belang geen 
toegang zouden hebben als het ruimere 
begrip ‘belanghebbende’ aan de orde was. 

Deformalisering, door herstel van een onjuiste 
partijstelling mogelijk te maken
Hierboven is het standpunt ingenomen dat de 
leer van het afgeleid belang niet zou moeten 
worden toegepast op belanghebbenden met 
een zodanig sterk ‘eigen’ belang dat dit een 
zelfstandige aanspraak op rechtsbescherming 
rechtvaardigt. Echter, ook als dat standpunt op 
ruimere schaal dan thans wordt overgenomen, 
blijven er situaties die daarbuiten vallen. Het 
kan dan gebeuren dat de procedure als gevolg 
van procesrechtelijke onkunde tot een niet-
ontvankelijkheid leidt. Om dat te voorkomen 
bepleit ik een wettelijke mogelijkheid tot herstel 
van de partijstelling. Dat zou een oplossing 
bieden voor zaken waarin zich een probleem 
voordoet met afgeleid belang, maar ook voor 
de verwante zaken waarin uit onkunde niet 
is voldaan aan het criterium van een ‘eigen’ 
belang.

Er zijn gevallen waarin een niet-ontvankelijk-
verklaring op de grond dat men opkomt voor 
een ander, of louter op grond van een aan een 

ander ontleend belang, niet helemaal vanzelf-
sprekend is. Mag de ene echtgenoot voor de 
andere beroep instellen,57 of mogen ouders 
dat voor hun meerderjarige kinderen of an-
dersom?58 Zou dat moeten worden toegestaan, 
of zou een mogelijkheid van herstel geboden 
moeten worden? Het is niet zo vreemd als men-
sen menen dat het huwelijksregime meebrengt 
dat de partners tot op zekere hoogte voor elkaar 
kunnen optreden. Of als men in verwarring 
was doordat men niet doorzag dat het in het 
betreffende geval ging om de rechtspositie van 
slechts één van beide partners. 

Als dit soort partijstellingsfouten hersteld 
kunnen worden, wordt daarmee erkend dat 
onder omstandigheden de eerstbetrokkene 
de zeggenschap verdient over het inzetten van 
rechtsmiddelen. De nu in de jurisprudentie 
soms gevolgde weg van de ‘vereenzelviging’ van 
(rechts)personen met sterk verweven belangen, 
is een minder zuiver instrument.
Ik realiseer mij dat onder de vigerende juris-
prudentie – althans van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak59 – mijn suggestie om onjuiste 
partijstellingen te laten corrigeren afstuit op het 
in die jurisprudentie gehuldigde standpunt dat 
de identiteit van degene voor wie beroep wordt 
ingesteld voor afloop van de beroepstermijn 
kenbaar moet zijn.60 Maar ik zie niet in waarom 
nu juist het einde van de beroepstermijn op dit 
punt allesbepalend zou moeten zijn.

8. Afsluiting

De jurisprudentie over afgeleid belang is de 
laatste jaren genuanceerder geworden. Het is 
bijvoorbeeld niet langer zo dat de rechter bij 

57 Vgl. bijv. ABRvS 31 juli 2000, «JB» 2000/269: samen-

wonende partner niet belanghebbend.

58 ARRvS 11 juli 1983, tB/S V, nr. 306: zoon niet belang-

hebbend bij weigering zijn zorgbehoevende moeder 

in te schrijven als woningzoekende.

59 De Hoge Raad hanteert in WAHV-zaken blijkens de 

zojuist genoemde jurisprudentie een benadering die 

veel meer ruimte voor herstel biedt.

60 Zie bijv. ABRvS 29 augustus 2000, «JB» 2000/296 en 

ABRvS 14 december 2005, AB 2006, 350 m.nt. Damen 

(Haags escortbedrijf).
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wijze van spreken de oplossing van de zaak al 
heeft gevonden zodra deze heeft gezien dat 
een appellant een overeenkomst met de eerst-
betrokkene heeft. Hierboven zijn die ontwik-
kelingen geanalyseerd. Dit leidde in par. 5 tot 
een beschrijving van vijf verschillende typen 
gevallen van nuancering van de leer.
De jurisprudentie is echter nog niet erg consis-
tent. Dat geldt als men de uitspraken van de 
verschillende hogerberoepsrechters met elkaar 
vergelijkt, maar ook als men alleen de uitspra-
ken van één van deze colleges beziet. 
Naar mijn mening is er bovendien goede reden 
om in meer gevallen dan thans de belangen van 
derden met een belang dat parallel loopt aan 
dat van de eerstbetrokkene te erkennen. Er zijn 
voorbeelden genoemd waarin recent nog werd 
aangenomen dat een derde niet aangemerkt 
kon worden als belanghebbende, maar het 
volgens mij gewenst was geweest de derde wel 
ontvankelijk te achten. De derde is soms degene 

met de ‘echte’ belangen. Het kan voorkomen 
dat dan bovendien de eerstbetrokkene de facto 
geen belang heeft, of zelfs goede redenen heeft 
om zelf niet tegen het besluit op te komen.
Dat is de eerste wijziging die in deze bijdrage 
is bepleit. Een wijziging die via rechterlijke 
uitspraken tot stand kan komen. 

Er blijven gevallen waarin de leer van het af-
geleid belang overeind gehouden zou moeten 
worden. Dat zijn met name de gevallen waarin 
het causale verband tussen besluit en nadeel 
bij de derde te zwak is. Voor een aantal van 
die gevallen kan een mogelijkheid van herstel 
van de partijstelling een oplossing bieden; 
namelijk voor die gevallen waarin de eerst-
betrokkene aan de procedure wil meewerken 
zodra duidelijk is geworden dat het anders op 
een niet-ontvankelijkheid uitdraait. Voor deze 
tweede voorgestelde wijziging is een ingrijpen 
van de wetgever nodig.
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