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Het Tussending1 
Het concretiserend besluit van algemene strekking revisited 
 

B.W.N. de Waard 

1.  WAAROM AANDACHT VOOR HET CONCRETISEREND BESLUIT VAN ALGEMENE 

STREKKING? 

Is het nog een uitdaging om een bijdrage te schrijven over concretiserende beslui-
ten van algemene strekking, betrekkelijk kort nadat daarover – vlak na elkaar – 
twee heldere en degelijke tijdschriftartikelen zijn verschenen?2 Beide stukken 
gaan in hun belangrijkste kritiek op de jurisprudentie bovendien dezelfde kant 
op: die kritiek richt zich op het samenhang- of verknooptheidscriterium.  

Toch wel. Want recentelijk is aan de discussie over het leerstuk bijgedragen 
door Kooper, die juist op dat punt van de samenhang een tegenovergestelde op-
vatting huldigt.3 Kooper vindt trouwens het hele onderscheid tussen algemeen 
verbindende voorschriften en concretiserende besluiten van algemene strekking 
overbodig. Het onderscheid deugt dogmatisch niet en het concretiserende besluit 
van algemene strekking heeft als aparte categorie geen bestaansrecht, aldus 
Kooper.4 In het onderstaande zal worden ingegaan op verschillende redenen om 
een dergelijk onderscheid te maken. Een daarvan is de bevoegdheidskwestie. 
Soms is een bestuursorgaan niet bevoegd om algemene regels uit te vaardigen, 
maar wellicht wel om andere besluiten te nemen. Dan is het natuurlijk ook vanuit 
dogmatisch oogpunt van belang waar ‘algemene regels’ hun grens vinden. Daar-
naast hangt de toegang tot de bestuursrechtelijke rechtsbescherming af van de 
aard van het besluit dat wordt aangevochten. Gaat het om algemene regels (alge-
meen verbindende voorschriften of beleidsregels) dan is die toegang afgesloten, 
door artikel 8:2 Awb. Vanwege die bepaling is de rechter gedwongen scherpe 
lijnen te trekken als het gaat om het karakter van een besluit. Bij bevoegdheids-
kwesties is de rechtspraak in staat gebleken jurisprudentie om zich zonder scherp 
onderscheid te redden. Hieronder zal de nadruk worden gelegd op de rechtsbe-

                                                                 
1  De term is ontleend aan R. Kooper, ‘Opnieuw de concrete norm. Over havenatlassen en 

lijsten van tweede woningen’, Gst. 2009, 7319, p. 297-300, punt 7. 
2  S.A.J. Munneke, ‘De moeilijke grens tussen algemeen verbindende voorschriften en 

concretiserende besluiten van algemene strekking. Een pleidooi voor minder samen-
hang’, NTB 2008, p. 11-19 en F.J. v. Ommeren, ‘Concretiserende besluiten van algemene 
strekking’, JBplus 2008, p. 3. 

3  R. Kooper, ‘De mythe van de concrete norm’, NJB 2009, p. 553 e.v. Dezelfde: a.w. (Gst. 
2009), met reactie S.A.J. Munneke, p. 300-301. 

4  Kooper, a.w., p. 554. 
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scherming: daar zou het duidelijkst naar voren moeten komen of het onderscheid 
goed gemaakt kan worden en of het tot bevredigende resultaten leidt. De be-
treffende jurisprudentie wordt geanalyseerd. De bijdrage wordt afgesloten met 
een aantal aanbevelingen. 

2. BEVOEGDHEIDSGRONDSLAG; LEGALITEITSBEGINSEL 

Een klassieke reden om overheidsbeslissingen te willen kwalificeren is de be-
voegdheidskwestie. Als een bestuursorgaan dat geen regelgevende bevoegdheid 
heeft een besluit heeft genomen, dan doet zich nog wel eens de vraag voor wat de 
aard van dat besluit is. Kooper noemt het oude voorbeeld van een overtreding 
van een fietsverbod in Amsterdam.5 B & W hadden bepaald dat het fietsverbod 
op de betreffende straat van toepassing was. De advocaat die beboet was voor 
tegen het eenrichtingsverkeer in fietsen, stelde dat de (gemeentelijke) bepaling 
waarop het fietsverbod berustte onverbindend was, omdat sprake was van ver-
boden delegatie van wetgevende bevoegdheid aan B en W. De Hoge Raad was er 
stellig over dat inderdaad de Gemeenteraad de hem bij wet toegekende wetge-
vende macht niet aan B en W mocht overdragen (‘ook voor geen deel’). Het hielp 
de advocaat niet. Volgens de Hoge Raad hadden B en W niets anders gedaan dan 
uitvoering geven aan een voorschrift van de APV, door aan het verbod de vereiste 
werking te verzekeren. Dat paste binnen de in de Gemeentewet neergelegde uit-
voerende taak van B en W, aldus de Hoge Raad.6 Dergelijke uitvoering was dus in 
de ogen van de Hoge Raad iets anders dan wetgeven. De Hoge Raad is met dat 
begrip uitvoering blijven werken. Regelmatig was de vraag aan de orde waar de 
grenzen van ‘uitvoering’ liggen. Van belang is, dat in latere arresten voorbeelden 
te vinden zijn waarin onmiskenbaar sprake was van besluiten met een regelge-
vend karakter, die desondanks werden gekwalificeerd als ‘uitvoering’. Een be-
kend voorbeeld is het Bromfietsvalhelm-arrest.7 Kortmann schrijft over de bete-
kenis van het begrip uitvoering dat dit soms ‘de bevoegdheid tot het stellen van 
extern werkende nadere regels op ondergeschikte punten omvat, zoals de inrich-
ting van formulieren e.d.’.8 Ook in het Distributiewet-arrest aanvaardde de Hoge 

                                                                 
5  Kooper, a.w. (2009, NJB), p. 554. De zaak wordt ook besproken door F.A.M. Stroink, Het 

leerstuk der deconcentratie (diss. RUU), Den Haag: VUGA-boekerij 1978, p. 114 e.v. 
6  HR 2 januari 1900, W 7386.  
7  HR 11 januari 1977, NJ 1977, 465. 
8  C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2008, 6e druk, p. 40. In de 

voetnoot verwijst Kortmann naar het arrest Bromfietsvalhelm. Op p. 217 spreekt hij, 
opnieuw wijzend op het bromfietsvalhelm-arrest, over ‘de bevoegdheid tot vaststelling 
van uitvoeringsbesluiten van regelende aard’. Voermans ziet het arrest als steun voor 
zijn stelling: ‘Een grondwettelijk delegatieverbod laat wel onverlet dat als uitvoering te 
beschouwen regels over details aan een lagere regelgever worden overgelaten.’ W.J.M. 

→ 
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Raad uitvoering in de vorm van een regel.9 Het moet wel beperkt blijven tot uit-
werking van details en niet om het stellen van categorale verboden (vgl. het 
Vuurwerk-arrest10 en – in zekere zin – het Jamin-arrest11).  

3.  RECHTSBESCHERMING 

De meeste tot nu toe genoemde jurisprudentie, over vragen naar de bevoegdhe-
den van het bestuur, is oud. Dergelijke vragen kunnen zich nog steeds wel voor-
doen,12 maar, sinds de wetgever ervoor heeft gekozen de mogelijkheden van be-
stuursrechtelijke rechtsbescherming te koppelen aan bepaalde typen besluiten, is 
er een ontvankelijkheidsprobleem ‘voorgeschakeld’. Daarin ligt dan ook een an-
dere reden om zoiets als concretiserende besluiten van algemene strekking te wil-
len onderscheiden. Zolang de wetgever geen mogelijkheid wenst om beroep bij 
de bestuursrechter mogelijk te maken tegen algemeen verbindende voorschriften, 
is het nodig om een grens te trekken tussen algemeen verbindende voorschriften 
en besluiten die niet die status hebben. Er zullen dan altijd grensgevallen zijn die 
voor puzzels zorgen. In de periode Arob stond alleen beroep open tegen ‘beschik-
kingen’. Toen moest regelmatig de vraag worden beantwoord of sommige beslui-
ten die oogden als concretiserende besluiten van algemene strekking wellicht als 
beschikking gekwalificeerd moesten worden. Nu, onder de Awb, is de grens op-
geschoven: besluiten van algemene strekking zijn wel appellabel, als het maar 
‘besluiten’ zijn in de zin van de Awb (wetten in formele zin vallen daar buiten), 
en zolang die besluiten niet het karakter hebben van algemeen verbindende voor-
schriften of beleidsregels (want die zijn van beroep uitgesloten ingevolge artikel 
8:2 Awb). 

                                                                 
Voermans, in: A.K. Koekkoek (red.), De Grondwet. Een systematisch en artikelsgewijs com-
mentaar, 3e druk, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 408. 

9  HR 8 mei 1953, NJ 1953, 614, in afwijking van de conclusie van A-G Loeff, die – kort ge-
zegd – oordeelde dat een dergelijke termijnstelling te ver ging, als de consequentie is 
dat de ingevolge de wet bestaande aanspraken geheel vervallen.  

10  HR 26 november 1957, AB 1958, p. 305 e.v. 
11  HR 25 januari 1926, NJ 1926, p. 246 (‘Jamin’, ook wel genoemd ‘petroleumkachels Ja-

min’). Zie ook Stroink, a.w., p. 111. En de uitgebreide annotatie van Stroink in P.J.J. van 
Buuren, J.E.M. Polak & R.J.G.M. Widdershoven (red.), AB Klassiek, 5e druk, Deventer: 
Kluwer 2003, p. 33 e.v. 

12  HR 7 juli 2009, NJ 2010/44 m.nt. M.J. Borgers en S.E. Zijlstra (nevenzittingsplaatsen 
megastrafzaken). ABRvS 1 april 2009, AB 2009/191 m.nt. C.M. Bitter; Gst. 2009, 7319, 64 
m.nt. S.A.J. Munneke (Selectielijsten Archiefwet; verboden mandaat?). 
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4. BEGRIP ‘ALGEMEEN VERBINDEND VOORSCHRIFT’ 

Voordat aangegeven wordt waar de probleempunten zitten, moet eerst iets wor-
den gezegd over het (materieel) wetsbegrip. De hoofdlijnen van wat onder wet in 
materiële zin (algemeen verbindende voorschriften) verstaan moet worden zijn 
internationaal gemeengoed en gaan ver terug.13 Om als algemeen verbindend 
voorschrift aangemerkt te kunnen worden dienen voorschriften algemeen te zijn. 
Het gaat om algemeenheid in twee opzichten. Gewoonlijk wordt onderscheiden 
tussen enerzijds algemeenheid naar rechtssubject en anderzijds algemeenheid 
naar rechtsfeit (herhaalbaarheid). Bij de beoordeling van algemeenheid naar 
rechtssubject gebruikt men wel het begrippenpaar algemeen en individueel. Bij 
de beoordeling van algemeenheid naar rechtsfeit worden de criteria aangeduid 
als ‘abstract’ en ‘concreet’.14  

Een voorschrift dat in beide opzichten algemeen is (‘algemeen’ en ‘abstract’), 
is zonder meer een algemeen verbindend voorschrift. Bijvoorbeeld: het is verbo-
den te bouwen zonder vergunning. Het voorschrift is algemeen naar rechtssub-
ject: het geldt voor iedereen. Daarnaast is het algemeen naar rechtsfeit, het verbod 
geldt niet alleen vandaag of morgen: totdat het wordt ingetrokken loopt ieder die 
wil bouwen telkens tegen de regel aan (criterium van de ‘herhaalbaarheid’). 

Aan de tegenovergestelde zijde van het spectrum staat een voorschrift dat in-
dividueel en concreet is. Bijvoorbeeld: de aangeschrevene moet vóór 1 januari zijn 
zonder vergunning gebouwde bouwwerk afbreken. Een door een bestuursorgaan 
gegeven voorschrift dat zowel individueel als concreet is, is een beschikking. Als 
uitgangspunt geldt, dat het beschikkingskarakter wordt bepaald doordat het 
voorschrift is gericht op een individu (eventueel een bepaalde groep individuen). 
Voor een bestuursbesluit dat zowel een individueel als een abstract karakter 
heeft, geldt dat ook dit wordt aangemerkt als beschikking. Voorbeeld: de markt-
plaatshouder moet iedere dinsdag van 8.00 tot 12.00 uur op de markt aanwezig 
zijn. Of: als in de winkel van Jamin vrouwen of jeugdige personen werken, moet 
de winkel in de wintermaanden verwarmd worden tot ten minste 100C. Het Ja-

                                                                 
13  Zie daarover bijv. F.R. Böhtlingk & J.H.A. Logemann, Het wetsbegrip in Nederland, Al-

phen a/d Rijn: Samsom nv, 1966, p. 19 e.v.; I.C. van der Vlies, Het wetsbegrip en beginselen 
van behoorlijke regelgeving (diss. UvA), Den Haag: VUGA 1984, p. 112 e.v., verwijzend 
naar John Locke; de onderscheidingen liggen ook ten grondslag aan het Duitse equiva-
lent van het besluit van algemene strekking, niet zijnde een algemeen verbindend voor-
schrift, de Allgemeinverfügung. Zie daarover bijv. Hartmut Maurer, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, München: Verlag C.H. Beck, 2004, p. 204 e.v. 

14  Ik volg hier D.W.P. Ruiter, Bestuursrechtelijke wetgevingsleer, Assen: Van Gorcum 1987, 
p. 12 e.v. en heb het over een technische bepaling van het begrip algemeen, en dus niet 
over een normatieve opvatting over wat het karakter van een materiële wet zou moeten 
zijn. Ik zeg dat omdat soms wordt gezegd dat een wettelijke bepaling niet ‘abstract’ 
mag zijn in de zin van te vaag of open. Vgl. Van der Vlies, a.w. (diss.), p. 110, waar zij 
de theorie van F. Neumann bespreekt. 
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min-arrest15 laat zien dat hier een bron van moeilijkheden ligt bij de analyse. Als 
een districtshoofd voor alle winkels in zijn gebied voorschrijft dat geen petro-
leumkachels zonder afvoer mogen worden gebruikt,16 dan komt dat materieel 
gesproken neer op een algemene regel, ook al is die regel neergelegd in geïndivi-
dualiseerde besluiten, beschikkingen.  

5. BESLUITEN VAN ALGEMENE STREKKING DIE GEEN ALGEMEEN VERBINDEND 

VOORSCHRIFT ZIJN 

De combinatie algemeen en concreet levert besluiten van algemene strekking17 
op, die niet zijn aan te merken als algemeen verbindend voorschrift.18 Dat zijn 
bijvoorbeeld besluiten die iets bepalen over de werking van algemeen verbinden-
de voorschriften. Bijvoorbeeld: het besluit dat een bepaalde regeling op 1 januari 
a.s. van kracht wordt. Of de beslissing dat en hoe in een bepaalde straat éénrich-
tingsverkeer geldt. Het effect van het besluit ontstaat door een enkelvoudige 
toepassing. Het is in zoverre niet ‘herhaalbaar’. Het is veelal een sluitstuk van een 
keten van gelede normstelling, zoals ook de beschikking dat is. Het gevolg is wel 
dat het rechtsregime wijzigt (het effect duurt dus voort in de tijd). De voorschrif-
ten die dan gaan gelden staan echter niet in het besluit met het concrete karakter, 
maar in het besluit dat van toepassing wordt verklaard (in werking treedt; goed-
gekeurd wordt; enz.). In schema, met voorbeelden, ziet dat er als volgt uit. 

 
 abstract concreet 

algemeen avv 
het is verboden te bou-
wen zonder vergunning 
 

wel bas, maar geen avv 
- de wijziging van de wet 
treedt in werking op 1 
januari 
- voor straat X geldt een-
richtingsverkeer 

individueel beschikking 
uw winkel moet ’s win-
ters worden verwarmd 
tot tenminste 100 C 

beschikking 
u moet uw zonder vergun-
ning gebouwde garage 
vóór 1 oktober afbreken 

                                                                 
15  Zie boven, noot 11. 
16  Men kan zich de vraag stellen of het verbod wel beperkt zou mogen worden tot één 

winkel. Levert dat geen ongelijke behandeling op? Maar dat is een vraag die de juridi-
sche aanvaardbaarheid raakt. Zou de zaak spelen onder de Awb (of voorheen de Wet 
arob), dan maakt het voor de rechtsingang niet uit: de aan het individuele bedrijf gerich-
te schriftelijke eis is een beschikking. 

17  Besluit van algemene strekking, hierna soms toch maar afgekort, tot bas, meervoud 
bassen. 

18  Algemeen verbindend voorschrift, hierna soms afgekort tot avv, meervoud avv’s. 
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In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen constitutieve besluiten van 
algemene strekking en concretiserende besluiten van algemene strekking. Daar is 
een goede reden voor. Bij de constitutieve bassen beslist het constitutieve bas 
over het totale lot van het besluit waar het betrekking op heeft: het werkt of het 
werkt niet.19 Van constitutieve besluiten kun je zeggen dat zij delen in het karak-
ter van het besluit waar zij betrekking op hebben. Is dat achterliggende besluit 
een bas, dan is het constitutieve besluit dat ook. Is het achterliggende besluit een 
beschikking, dan geldt dat ook voor het constitutieve besluit. Het is over deze 
constitutieve besluiten dat de memorie van toelichting bij artikel 8:2 van de Awb 
schrijft dat zij ‘verknoopt’ zijn met het besluit waar zij betrekking op hebben. Om 
die reden zijn besluiten die de werking van een algemeen verbindend voorschrift 
of beleidsregel bepalen (inwerkingtreding, intrekking, of de goedkeuring van een 
dergelijk besluit) van beroep uitgezonderd, net als de algemeen verbindende 
voorschriften en beleidsregels zelf. Beroep tegen deze besluiten zou neerkomen 
op een rechtstreeks beroep tegen de onderliggende algemeen verbindende voor-
schriften of beleidsregels, aldus de toelichting.20 In de jurisprudentie heeft dit er 
bijvoorbeeld toe geleid dat een besluit waarbij een collectieve arbeidsovereen-
komst (CAO) algemeen verbindend werd verklaard, op één lijn werd gesteld met 
de in artikel 8:2 onder b en c uitgezonderde besluiten.21 Dat lijkt mij zuiver. Het 
gaat bij een algemeen verbindendverklaring om een constitutief besluit. Zonder 
dit besluit waren de normen waar het om gaat nog niet algemeen verbindend. 

6. CONCRETISERENDE BESLUITEN VAN ALGEMENE STREKKING 

Bij concretiserende besluiten van algemene strekking geldt niet dat het gehele lot 
van de onderliggende algemeen verbindende voorschriften van het concretise-
rend besluit afhangt. Die achterliggende regels kunnen bijvoorbeeld op tal van 
andere plaatsen al van toepassing zijn, dankzij andere concretiserende besluiten. 
Het effect van het concretiserend besluit is dan dat er nog zo’n plaats bijkomt. Er 
valt dan ook los van de achterliggende voorschriften best te discussiëren over het 
op een bepaald nieuw, concreet geval van toepassing verklaren van die regels. Is 
het, gelet op de plaatselijke situatie, of bijvoorbeeld de eigenschappen van het aan 
te wijzen gebied, of de eventuele bijzondere omstandigheden van belanghebben-
den, een goede beslissing of niet? Wat de concretiserende besluiten van algemene 
strekking betreft gaat het argument dat om redenen van verknooptheid met avv’s 
(gelet op artikel 8:2 Awb) geen rechtsingang geboden zou moeten worden der-
halve niet zonder meer op.  

                                                                 
19  Het kan ook gaan om besluiten die een effect sorteren dat spiegelbeeldig is aan ‘consti-

tueren’. Het onthouden van goedkeuring is een voorbeeld. 
20  PG Awb II, p. 386, l.k. 
21  ABRvS 1 oktober 1998, AB 1999, 16 m.nt. MSV; JB 1999/243. 
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Zijlstra, Munneke en Van Ommeren22 hebben geconstateerd dat het criterium 
van de verknooptheid in de jurisprudentie soms te ruim is gehanteerd, omdat de 
betreffende passage in de memorie van toelichting alleen zag op de constitutieve 
besluiten als bedoeld in artikel 8:2 Awb onder b en c. Met betrekking tot concreti-
serende besluiten van algemene strekking moet worden geconcludeerd dat de 
Awb-wetgever heeft bedoeld deze appellabel te maken. Maar was de bedoeling 
van de wetgever eigenlijk wel zo duidelijk? Volgens Kooper heeft er geen inten-
sief denkwerk ten grondslag gelegen aan deze keuze van de wetgever.23 Dat lijkt 
ook mij heel waarschijnlijk. De memorie van toelichting was tamelijk optimistisch 
over de mogelijkheid het onderscheid met avv’s en beleidsregels te maken. An-
ders dan het onderscheid tussen een beschikking en een besluit van algemene 
strekking verwachtten de opstellers dat de ‘rechter het onderscheid tussen voor 
beroep vatbare besluiten (van algemene strekking) enerzijds en algemeen verbin-
dende voorschriften en beleidsregels anderzijds wel gemakkelijk zal kunnen 
maken’.24 

Vóór de Awb is de jurisprudentie zoekende geweest, vooral waar het gebieds-
aanwijzingen betrof. Sommige werden aangemerkt als beschikking (aanwijzing 
natuurmonument; ‘beschikking terzake van een zaak’) en andere niet (aanwijzing 
als markt; besluit van algemene strekking). Waarschijnlijk heeft de wetgever 
vooral voor ogen gestaan dat het goed zou zijn dit onderscheid kwijt te raken en 
heeft de wetgever er niet erg bij stil gestaan dat met het appellabel maken van 
alle besluiten tot gebiedsaanwijzing het wel eens zouden kunnen zijn als met de 
spreekwoordelijke neus van de kameel. Is er aanleiding andere concretiserende 
besluiten van algemene strekking buiten de deur te houden, omdat ze teveel 
samenhangen met de achterliggende algemeen verbindende voorschriften? Dat 
buiten de deur houden kan dan natuurlijk niet met een enkele verwijzing naar 
(de toelichting bij) artikel 8:2 Awb, want dat gaat niet over concretiserende beslui-
ten van algemene strekking. Om bij een antwoord te komen eerst weer een blik 
op de jurisprudentie.  

7. AFSCHEID VAN HET VERKNOOPTHEIDSCRITERIUM 

Inmiddels heeft de Afdeling bestuursrechtspraak expliciet overwogen dat het 
verknooptheidscriterium zoals genoemd in de wetsgeschiedenis van artikel 8:2 

                                                                 
22  S.E. Zijlstra, ‘Recente jurisprudentie over het begrip algemeen verbindend voorschrift’, 

JBplus 2002, p. 170-180, p. 180. Munneke, a.w. (Munneke 2008). Van Ommeren, a.w. 
(Van Ommeren 2008). 

23  Kooper, a.w. (‘Naschrift’, NJB 2009), p. 1284, punt 2. 
24  PG Awb II, p. 378 en 385 (Kamerstukken II 1991-1992, 22 495, nr. 3, p. 92). 
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Awb, alleen ziet op inwerkingtredings-, intrekkings- en goedkeuringsbesluiten;25 
op de constitutieve besluiten van algemene strekking, derhalve.  

Hier wordt toch teruggeblikt op de jurisprudentie waarin het verknooptheids-
criterium nog werd gehanteerd, om na te gaan of de argumentatie ook los van de 
verwijzing naar de parlementaire geschiedenis van artikel 8:2 Awb overtuigend 
is. Een voorbeeld van die oudere jurisprudentie was een uitspraak over de ‘Rege-
ling tegemoetkoming schade bij tweede extreem zware regenval’.26 De vraag was 
of de vaststelling van het schadegebied een appellabel besluit was. De Afdeling 
erkende dat de aanwijzing van het schadegebied op zichzelf beschouwd geen 
zelfstandige rechtsnorm bevat. Dan gebruikt de Afdeling het woord ‘verknoopt’ 
en zegt dat sprake is van ‘een samenstel van algemeen verbindende voorschrif-
ten’, waartegen ingevolge artikel 8:2, aanhef en onder a, Awb geen beroep open-
staat.27  

Wat de jurisprudentie van de Centrale Raad betreft kan worden gewezen op 
een uitspraak over flo-functies.28 Het betrof een verzoek om met betrekking tot de 
administratief-technische functies die de appellanten bekleedden te bepalen dat 
hetzelfde functionele leeftijdsontslag (‘flo’) zou gelden als voor de ambtenaren 
met een ‘echte’ politietaak. De afwijzing van het verzoek werd door de Raad niet 
appellabel geacht. De Raad gebruikte dezelfde formuleringen als de Afdeling 
destijds: het betreffende besluit houdt weliswaar geen zelfstandige rechtsnorm in, 
maar maakt onderdeel uit van een samenstel van algemeen verbindende voorschriften. 
De Raad gebruikte nog een extra argument. Het besluit ‘beperkt zich evenmin tot 
het bepalen van de werkingssfeer van elders gestelde normen naar plaats of tijd’, 
zo overwoog de Raad. 

Volgens de Raad kennelijk moet kennelijk worden onderscheiden: er zijn con-
stitutieve besluiten van algemene strekking (bepaling van werkingssfeer naar 
tijd). Deze zijn niet appellabel in verband met artikel 8:2 Awb. Daarnaast zijn 
alleen de gebiedsaanwijzingen (bepaling van werkingssfeer naar plaats) besluiten 
van algemene strekking die niet tot de algemeen verbindende voorschriften moe-
ten worden gerekend. Een dergelijke benadering heeft de aantrekkingskracht van 
helderheid. Maar dogmatisch gezien bevredigt het toch niet erg. Mij lijkt de aan-
wijzing van flo-functies een goed voorbeeld van een concretiserend besluit van 
algemene strekking, net als het voorbeeld van de ziekenfondsverstrekkingen.29 Bij 

                                                                 
25  ABRvS 28 juli 2004, Gst. 2005, 7223, 23 m.nt. A. Klap; JB 2004, 315 (peilbesluit project 

Schievink). 
26  ABRvS 17 juli 2002, JB 2002/248 m.nt. EvdL. Kritisch over de uitspraak Zijlstra, a.w., 

p. 177 en 179. 
27  Vergelijkbare argumentatie in ABRvS 18 augustus 2000, RAwb 2001, 15 m.a. Michiels 

(verstrekkingen ziekenfondsverzekering). 
28  CRvB 23 mei 2002, AB 2002, 279 m.nt. A.M.L. Jansen; JB 2002/193 (flo-functies; flo staat 

voor ‘functioneel leeftijdsontslag’). 
29  ABRvS 18 augustus 2000, RAwb 2001, 15 m.a. Michiels (verstrekkingen ziekenfondsver-

zekering). 
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de verstrekkingen gaat het om aanwijzing van geneesmiddel A, B, C (enz.): ‘dit – 
merk en type – geneesmiddel’; een dergelijke aanwijzing lijkt mij volstrekt verge-
lijkbaar met ‘dit natuurgebied’, ‘dit plein’, ‘deze straat’, ‘deze (standplaats)loca-
tie’. De aard van de bijlage is derhalve mijns inziens concretiserend. De aanwij-
zing van een concreet geval lijkt mij net zo concretiserend als de aanwijzing van 
een bepaalde plek of een bepaald gebied. Dat wil nog niet zeggen dat de bijlage 
zelf als een ‘concretiserend besluit’ moet worden aangemerkt. Ik meen dat het niet 
verstandig zou zijn in de bijlage een afzonderlijk besluit te zien, nu die bijlage 
onderdeel uitmaakte van een ander besluit, een regeling. Ik kom hier op terug, in 
par. 9.30 

Ook het argument dat het betrekkelijk willekeurig was dat de aanwijzingen 
niet in de regeling zelf zijn opgenomen, vind ik niet erg overtuigend om te con-
cluderen dat het karakter van de aanwijzing niet van de algemene regels kan 
worden onderscheiden. De flo-functiezaak speelde naar aanleiding van een ver-
zoek om met betrekking tot de functies die de appellanten bekleedden te bepalen 
dat hetzelfde functionele leeftijdsontslag zou gelden als voor de ambtenaren met 
een politietaak. Inderdaad is denkbaar dat dit algemeen geregeld zou zijn. Maar 
kennelijk vond de regelgever het toch beter om die vaststelling op een concreter 
niveau te leggen; op het niveau van de Korpsbeheerder die aan de hand van de 
concrete wijze waarop binnen het gebied waar hij verantwoordelijk voor is invul-
ling placht te worden gegeven aan die functies (is de aard van de functie verge-
lijkbaar?; zijn de aan de functie verbonden risico's en ongemakken vergelijkbaar?; 
komt het dienstrooster in overwegende mate overeen?). Dat levert mijns inziens 
een goede reden op om het als concretiserend besluit van algemene strekking aan 
te merken.31 

                                                                 
30  Men zou zich zelfs kunnen afvragen of het al dan niet vermelden op de lijst een be-

schikkingskarakter heeft. De bijlage vermeldde geneesmiddelen waar verzekerden aan-
spraak op zouden kunnen maken. Een algemene regeling derhalve. Echter, degene die 
een bepaald geneesmiddel op de markt brengt, zal een beslissing om ‘zijn’ geneesmid-
del op de lijst te zetten ervaren als een beschikking. Of er een beschikkingsmoment te 
vinden valt, lijkt met andere woorden samen te hangen met een enigszins arbitraire 
kwestie van wetgevingstechniek. In dat kader kan ook nog worden gewezen op de 
complicatie dat bij het bepalen van het karakter van een besluit soms niet duidelijk is 
wie als geadresseerde van het besluit moet worden beschouwd. (Schreuder-Vlasblom 
vroeg daar aandacht voor in haar noot bij ABRvS 1 oktober 1998, AB 1999, 16).  

31  Ook Zijlstra, a.w. (Zijlstra 2002), p. 179, ziet in deze kwestie een concretiserend besluit 
van algemene strekking. 
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8. MOEILIJKER GEVALLEN? 

Is een besluit waarbij een subsidieplafond wordt vastgesteld een concretiserend 
besluit van algemene strekking? Ja, zegt de Afdeling bestuursrechtspraak.32 Voor 
die opvatting is veel te zeggen. Een dergelijk besluit zegt: als zich een bepaalde 
omstandigheid voordoet (het bereiken van het plafond), dan moeten aanvragen 
verder worden afgewezen. Je zou kunnen zeggen dat een dergelijk besluit wel 
iets ‘regelt’, namelijk de hoogte van het plafond, maar het bereiken van een be-
paald plafond is eigenlijk niet veel anders dan het verstrijken van een bepaalde 
datum. De normering van het nemen en bekendmaken van een besluit over zo’n 
plafond en van de gevolgen ervan staat al elders.33 Het besluit maakt het beoorde-
lingsregime afhankelijk van een eenmalige gebeurtenis. 

In een uitspraak van 3 juni 2009 oordeelde het CBB dat een besluit waarbij een 
maximumstelsel voor bepaalde vergunningen werd gewijzigd, aangemerkt moest 
worden als algemeen verbindend voorschrift.34 Vanwaar deze andere uitkomst 
dan bij een subsidieplafond? Die vraag dient zich nog krachtiger aan als men het 
maximumstelsel een ‘vergunningenplafond’ noemt, zoals Wolswinkel doet in zijn 
noot onder de uitspraak. Zijn er relevante verschillen? Het maximumstelsel waar 
de CBB-uitspraak over ging was neergelegd in een verordening. Daarin werd een 
maximum voor de gehele gemeente vastgesteld en werden gebieden aangewezen 
binnen de gemeente waaraan ook maxima werden gesteld. Het wijzigingsbesluit 
was er op gericht het maximum voor het centrum te verhogen, ten koste van het 
maximum in Scheveningen. Het CBB overwoog dat het besluit zich leende voor 
herhaalde toepassing. ‘Iedere aanvraag om een exploitatievergunning zal immers 
aan [de gewijzigde voorschriften, BdW] dienen te worden getoetst’, aldus het CBB 
(r.o. 6.2). Aldus geformuleerd vind ik dat geen overtuigend argument,35 want dat 
effect hebben besluiten van algemene strekking die niet het karakter van alge-
meen verbindend voorschrift hebben ook. Zij wijzigen het geldende rechtsregime. 
Het belangrijkste verschil dat ik zie met het subsidieplafond is – afgezien van het 
niet onbelangrijke formele argument dat het gewijzigde vergunningenplafond in 
casu terecht kwam in de verordening zelf – dat de vraag of het maximum bereikt 
is, in principe niet afhankelijk is van een eenmalige gebeurtenis: als een van de 
verleende vergunningen eindigt komt er ruimte voor een nieuwe. Het doel van 
het maximum is het voor langere tijd juridisch vastleggen van een bepaald volu-
me, in dit geval bovendien in relatie tot delen van de gemeente. Het stelsel wijst 
                                                                 
32  ABRvS 3 januari 2007, JB 2007/31 m.nt. A.J. Bok; AB 2007/224 m.nt. W. den Ouden (Sub-

sidieplafond ESF-3). 
33  Aldus ook A.J. Bok, Subsidies, Monografieënreeks Awb A-6, Deventer: Kluwer 2002, 

p. 219. 
34  CBB 3 juni 2009, AB 2009/374 m.nt. C.J. Wolswinkel (Haags maximumstelsel). 
35  Zie ook de noot van Wolswinkel, punt 7. Als ik hem goed begrijp betoogt hij hetzelfde 

als ik, als hij zegt dat de wijziging (alleen) voor herhaalde toepassing vatbaar is, voor 
zover deze een gewijzigde uitvoeringsregel oplevert. 
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niet alleen gebieden aan, maar bepaalt ook per gebied – in onderlinge relatie be-
zien – de norm. Dat is minder concreet dan het aanwijzen van een bepaalde loca-
tie, waarvoor een elders neergelegde norm gaat gelden. Met de conclusie dat 
sprake is van een algemeen verbindend voorschrift kan ik mij derhalve vereni-
gen. De grens met louter concretiserende besluiten van algemene strekking is 
echter dun. 

Moeilijk te classificeren vind ik ook de selectielijsten in het kader van de Ar-
chiefwet. Over het karakter van dergelijke lijsten moest de Afdeling zich uitlaten 
in een uitspraak van 1 april 2009.36 De Archiefwet verplicht zorgdragers (dat zijn 
personen die op basis van de Archiefwet belast zijn met de zorg voor archiefbe-
scheiden) tot het ontwerpen van selectielijsten, waarin wordt aangegeven welke 
archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen. Maar artikel 5 Ar-
chiefbesluit 1995 schrijft voor dat selectielijsten veel meer moeten bevatten (een 
toelichting; een beschrijving van de taken van de overheidsorganen waar de lijst 
betrekking op heeft; een verantwoording van hoe rekening is gehouden met die 
taken en met de verhouding van de overheidsorganen waar de lijst betrekking op 
heeft tot andere overheidsorganen; een verslag van de wijze van totstandkoming 
van de lijst; een beschrijving van de achtergronden van het archiveringsbeleid; en 
natuurlijk wat ik maar noem de eigenlijke selectielijst, waarin staat welke be-
scheiden hoe lang bewaard moeten worden).  

Volgens de Afdeling zijn de besluiten tot vaststelling van de selectielijsten niet 
aan te merken als algemeen verbindende voorschriften, omdat de vaststelling van 
de selectielijsten geen zelfstandige normstelling inhoudt. Dat gaat mij te snel. De 
selectielijsten die ik op internet heb kunnen vinden geven niet alleen aan welke 
bescheiden niet bewaard hoeven te worden, maar ook na welke periode deze 
voor vernietiging in aanmerking komen. Een en ander is conform artikel 5 Ar-
chiefbesluit 1995. Dus, bijvoorbeeld: document type A 3 jaar bewaren, type B 5 
jaar bewaren, type C 10 jaar bewaren, enz. Daar lijkt mij sprake van een regelka-
rakter. Telkens wanneer het zich voordoet dat een document van type A 3 jaar 
oud wordt (enz.), moet de zorgdrager het betreffende document voor vernieti-
ging in aanmerking brengen. Voor de goede orde: het noemen van bewaartermij-
nen kan niet worden aangemerkt als ‘een concretisering naar tijd’, die zou wijzen 
op een concretiserend karakter. Want het gaat niet om een in de tijd geconcreti-
seerde werking van de normen uit Archiefwet en Archiefbesluit, maar om het 
vastleggen van perioden gedurende welke documenten bewaard dienen te wor-
den.  

Gemeentestem-annotator Munneke acht het oordeel dat geen sprake is van al-
gemeen verbindende voorschriften terecht, al vindt hij (net als ik) de overweging 
dat de Archiefwet geen opdracht geeft tot het stellen van regels niet zo’n duide-
lijk argument om tot die conclusie te komen. Ook AB-annotator Bitter deelt het 
oordeel van de Afdeling, dat geen sprake is van zelfstandige normstelling. Zij 

                                                                 
36  ABRvS 1 april 2009, AB 2009, 191; Gst. 2009, 7319, 64 (Selectielijsten Archiefwet). 
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heeft echter twijfels bij onderdeel ‘e’ van artikel 5 van het Archiefbesluit. Dat 
onderdeel zegt dat een selectielijst ook moet bevatten: 
- ‘een opsomming van de criteria aan de hand waarvan de zorgdrager archief-

bescheiden die ingevolge de selectielijst voor vernietiging in aanmerking ko-
men, van vernietiging kan uitzonderen’. 

 
Bitter lijkt er toch wel vrede mee te hebben dat de Afdeling niet op deze grond 
aanneemt dat selectielijsten gezien moeten worden als algemeen verbindende 
voorschriften. Zij zegt dat in de betreffende lijst concreet enkele uitzonderingen 
worden geformuleerd en verder dat de lijst ‘enkele handreikingen meegeeft’ om 
zelf nog andere bescheiden van vernietiging uit te zonderen. Mij lijkt dat de in het 
Archiefbesluit genoemde criteria strikt genomen wel degelijk een regelkarakter 
hebben. Maken zij de selectielijst in zoverre tot een algemeen verbindend voor-
schrift? Bezien in verhouding tot hetgeen de lijst verder allemaal bevat, is het 
regelend karakter wel erg ondergeschikt. Ik kan mij bovendien goed voorstellen 
dat het Archiefbesluit helemaal niet heeft bedoeld dat de lijsten een regelend 
karakter zouden krijgen. Men kan de constructie zo zien, dat de zorgdrager be-
voegd is uitzonderingen te maken, maar in de selectielijst beleidsuitgangspunten 
moet formuleren. Ingevolge Aanwijzing 44a van de Aanwijzingen voor de regel-
geving zou dan eigenlijk in het Archiefbesluit uitdrukkelijk hebben moeten staan 
dat het gaat om beleidsregels. 

9. EÉN BESLUIT, ÉÉN STATUS? 

Als de concretisering plaatsvindt in hetzelfde besluit dat de algemene (beleids)re-
gels bevat – of in een bijlage bij dat besluit – dan is sprake van een wel heel sterke 
‘verknooptheid’ met de algemene (beleids)regels. Munneke spreekt van ‘formele 
verknooptheid’ en noemt jurisprudentie waarin in dergelijke gevallen geen split-
sing wordt gemaakt tussen elementen die algemeen verbindende voorschriften 
inhouden en elementen die moeten worden aangemerkt als concretiserende be-
sluiten.37 Hij citeert uit een uitspraak van de Afdeling over de Regeling tarieven 
luchtvaart: ‘Reeds omdat de Regeling tarieven deze zelfstandige rechtsnormen 
bevat, is sprake van een besluit houdende algemeen verbindende voorschriften. 
Voor zover onderdelen van de Regeling tarieven geen zelfstandige normstelling 
inhouden, delen zij in het normstellende karakter van voornoemde bepalingen’.38 
                                                                 
37  Munneke, a.w., par. 4. 
38  ABRvS 27 oktober 2004, JB 2004/391 (Regeling tarieven luchtvaart). NB: dit is een uit-

spraak die dateert van na die inzake het Peilbesluit project Schievink (van juli 2004), 
waarin het verknooptheidscriterium werd losgelaten. Ook in de literatuur komt men 
deze benadering tegen. Bok gaat er van uit dat, als een subsidieplafond is neergelegd in 
een subsidieregeling, tegen dat plafond net zo min bezwaar en beroep openstaan als te-
gen de regeling zelf, maar dat een afzonderlijk besluit waarin een plafond is vastgesteld 

→ 
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Munneke is van mening dat het karakter van (onderdelen van) besluiten op de 
inhoud onderscheiden moet worden. Mij lijkt dat weliswaar de meest zuivere 
benadering, maar ik heb er begrip voor dat deze in de jurisprudentie niet wordt 
gehanteerd. Zou men binnen een regelend besluit moeten onderscheiden of on-
derdelen van dat besluit naar hun inhoud wel zelfstandige normstelling behel-
zen, dan is er geen goede reden om dat alleen te doen bij onderdelen van een 
bijlage bij een regeling (of ingeval van een wijzigingsbesluit). Zouden alle bepa-
lingen van een regeling gescreend moeten worden op de vraag of zij een concreti-
serend karakter hebben, dan staat de rechtspraktijk voor een helse opgave, lijkt 
mij. Ik ben er voorstander van om, zolang geen beroep mogelijk is tegen alge-
meen verbindende voorschriften en beleidsregels, de mogelijkheid van beroep 
tegen besluiten met een ander karakter te reserveren voor de gevallen waarin die 
besluiten als geheel niet meer doen dan concretiseren. Bevat een besluit primair 
avv’s, dan heeft dat besluit het karakter van een avv, ook al vindt er daarnaast 
concretisering plaats. Uitspraken zoals die over de Utrechtse Havenatlas39 be-
schouw ik als een bevestiging dat de Afdeling dit ook (nog steeds) zo ziet. In het 
betreffende besluit werden locaties aangewezen waar in afwijking van de achter-
liggende verordening ligplaatsvergunningen voor woonboten konden worden 
verleend. Tot zover is de casus geheel vergelijkbaar met de Arnhemse raampros-
titutiezaak, waarin een concretiserend besluit werd aangenomen.40 Maar de Ha-
venatlas gaf ook voorschriften over maximale hoogte en andere afmetingen. De 
Havenatlas bevat zelfstandige normen die zich voor herhaalde toepassing lenen. 
Wijziging van de atlas is een algemeen verbindend voorschrift, aldus de Afde-
ling.  

Als men aanvaardt dat een concretiserende norm die deel uitmaakt van een 
besluit met algemeen verbindende voorschriften voor de rechtsbescherming niet 
hoeft te worden aangemerkt als een afzonderlijk (concretiserend) besluit, dan is 
het consequent om dezelfde lijn te trekken als het gaat om een besluit dat die 
concretiserende norm wijzigt. Als voorbeeld kan de in de vorige paragraaf be-
sproken zaak van het Haags maximumstelsel worden genoemd.41 Ook al wordt 
de wijziging aangebracht bij afzonderlijk besluit, de wijziging gaat deel uitmaken 
van het algemeen verbindend voorschrift. Het CBB gebruikte dit formele argu-
ment niet, om tot de conclusie te komen dat sprake was van een algemeen ver-
bindend voorschrift. De Afdeling bestuursrechtspraak deed dat wel, in een uit-
spraak over een loempiakraam in Delft.42 
                                                                 

appellabel is. A.J. Bok, Subsidies, Monografieënreeks Awb A-6, Deventer: Kluwer 2002, 
p. 219. 

39  ABRvS 25 februari 2009, Gst. 2009, 7316, 43 m.nt. S.A.J. Munneke. 
40  ABRvS 6 maart 2002, AB 2003/227 m.nt. A.E. Schilder; JB 2002/117 (raamprostitutie 

Arnhem). 
41  CBB 3 juni 2009, AB 2009/374 m.nt. C.J. Wolswinkel (Haags maximumstelsel). 
42  ABRvS 13 januari 2010, AB 2010/287 m.nt. L.J.A. Damen (Loempiakraam Delft). In die 

zaak ging het om aanwijzing van een concrete locatie, niet in een verordening, maar in 
→ 



160 Het Tussending 
――― 

 

10. KRITIEK KOOPER 

Kooper ziet geen heil in een onderscheid tussen algemeen verbindende voor-
schriften en concretiserende besluiten van algemene strekking.43 Een algemeen 
verbindend voorschrift heeft soms een concretiserend besluit nodig. Als dat zo is 
dan zou dat concretiserend besluit op één lijn gesteld moeten worden met het 
onderliggende avv, want dat is niet toepasbaar zonder het concretiserend besluit. 
Er bestaat dus verknooptheid. Dat betekent dat het verschil met constitutieve 
bassen niet wezenlijk is. Het is wel mogelijk concretiserende besluiten te onder-
scheiden van avv’s, (met behulp van het criterium of sprake is van een zelfstan-
dige rechtsnorm; herhaalbaarheid) maar het is niet verstandig om dat onderscheid 
te maken. Hij wijst er terecht op dat als een concretiserend besluit appellabel is, 
daar vanuit een oogpunt van rechtsbescherming niet alleen voordelen aan ver-
bonden zijn. De keerzijde van appellabiliteit is immers dat na het ongebruikt 
verstrijken van de bezwaar- of beroepstermijn in het algemeen geen rechtsmidde-
len meer mogelijk zijn. Bovendien stelt de rechtsbescherming bij besluiten van 
algemene strekking sowieso weinig voor. Er geldt immers ook nog de eis dat men 
belanghebbende is en daaraan kleven nogal wat beperkingen, aldus Kooper.44 
Inderdaad verlangt de jurisprudentie dat men ook ingeval van een beroep tegen 
een besluit van algemene strekking een persoonlijk belang heeft; een belang 
waarin men zich onderscheidt van willekeurige anderen.45 Hij zou er nog aan 
hebben kunnen toevoegen dat een beroep bij de rechter tegen dergelijke besluiten 
in het algemeen ook overigens niet erg kansrijk is. Daar staat mijns inziens tegen-
over dat als men wél een persoonlijk belang heeft en het bovendien om een on-
rechtmatig besluit gaat, de behoefte aan rechtsbescherming sterk is.  

Kooper heeft ook een punt als hij zegt dat hij de discussie over de vraag of de 
Utrechtse Havenatlas wel of geen zelfstandige normen toevoegt bestempelt als 
‘gemillimeter’. De uitspraak over de selectielijsten was toen nog niet gewezen, 
maar ik verwacht dat hij daar hetzelfde etiket op zou plakken: gemillimeter.  

11. HOE VERDER? 

Ik deel de kritiek van Kooper dat het onderscheiden van concretiserende beslui-
ten van algemene strekking theoretisch en praktisch problematische kanten heeft. 
In een aantal gevallen lijkt de appellabiliteit van besluiten van algemene strek-
king betrokkenen ook weinig voordelen te bieden. In andere gevallen maakt het 
                                                                 

beleidsregels. De Afdeling oordeelde dat deze wijziging van de beleidsregels niet ap-
pellabel was. 

43  Onder meer ‘Naschrift’ in NJB 2009, p. 1284. 
44  A.w. (NJB 2009), p. 556. 
45  ABRvS 31 juli 1998, AB 1998, 332 m.nt. Stolk (fietsparkeerverbod Tilburgse Heuvel-

straat). 



B.W.N. de Waard 161 
 ――― 

echter wel degelijk verschil. Zolang de wet niet is gewijzigd zouden wij er deson-
danks het beste van moeten maken. Hieronder geef ik daar vijf suggesties voor. 

a.  Voorkomen: beter dan wonden verzorgen 

Een mogelijkheid om discussies over het karakter van besluiten aanzienlijk te 
beperken is dat de opstellers van besluiten die niet evident het karakter hebben 
van algemeen verbindende voorschriften zich bij het voorbereiden van de be-
sluitvorming uitdrukkelijk afvragen welk karakter het besluit zou moeten heb-
ben. Als dat niet is het karakter van algemeen verbindend voorschrift, dan zou 
gecheckt moeten worden of het ontwerp niet toch elementen bevat met een regel-
karakter. Een expliciete Aanwijzing met die strekking, in de Aanwijzingen voor 
de regelgeving, zou kunnen helpen. Men kan betogen dat de Aanwijzingen voor 
de regelgeving ook nu al tot een dergelijke check verplichten. Immers, moeizame 
discussies over de vraag wat het karakter van een bepaald besluit is, dragen bij 
aan de uitvoeringslasten. Op dergelijke lasten hoort ook nu bij het voorbereiden 
van regelgeving al acht te worden geslagen.46 Een probleem blijft wel, dat als men 
niet de intentie heeft om te regelen, men zich vermoedelijk niet erg bewust is van 
de relevantie van de Aanwijzingen voor de regelgeving. 

Als twijfel mogelijk is of het ontwerp regelgevende elementen bevat, of als 
behoefte bestaat aan abstracte voorschriften, dan zouden de betreffende voor-
schriften het beste expliciet kunnen worden aangemerkt als beleidsregels (vgl. 
Aanwijzing 44a van de Aanwijzingen voor de regelgeving). De duidelijkheid zou 
daarmee zijn gediend. Een bijkomend voordeel is dat geen discussie kan ontstaan 
over de vraag of sprake is van regelgeving zonder adequate bevoegdheidsgrond-
slag.47 Een gevolg is wel dat het betreffende besluit in zoverre niet appellabel is in 
verband met artikel 8:2 Awb, maar daartoe bestaat dikwijls ook minder urgentie 
omdat bij de toepassing de inherente afwijkingsbevoegdheid geldt. De bepalin-
gen leveren dus iets meer flexibiliteit op dan als het zou gaan om algemeen ver-
bindende voorschriften. Via de uitvoeringsbesluiten kan in bijzondere gevallen 
de inhoud van de algemene regel marginaal worden getoetst. 

b.  Geen formele rechtskracht aannemen 

Dan de problematiek van de formele rechtskracht. Als beroep mogelijk is tegen 
algemeen verbindende voorschriften, dan is er aanleiding aan te nemen dat de 
formele rechtskracht een andere betekenis heeft dan bij beschikkingen. De memo-
                                                                 
46  Aanwijzingen voor de regelgeving, aanwijzing 9; zie ook aanwijzing 14, toelichting on-

der d (aspect lasten voor de overheid in verband met de rechtsbescherming); en zie aan-
wijzing 124f (uiterst beperkte mogelijkheden tot verlening van regelgevende bevoegd-
heden aan zelfstandige bestuursorganen). 

47  Denk daarbij ook aan de discussie in de zaak over de selectielijsten (verboden man-
daat?). 
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rie van toelichting bij de tweede tranche van de Awb stelt zich op het standpunt 
dat bij een beroep tegen regels, indien dit zou worden opengesteld, niet zou moe-
ten gelden dat het besluit waarin die regels zijn opgenomen in rechte onaantast-
baar wordt, als tegen die regels geen rechtsmiddel is ingesteld.48 Er is veel voor te 
zeggen die benadering aan te houden voor alle besluiten van algemene strekking. 
Hierboven is gezegd dat een concretiserend besluit van algemene strekking een 
sluitstuk van een keten van gelede normstelling kan zijn. Er volgt dus in veel 
gevallen niet een toepassing van dat besluit in de vorm van een beschikking op. 
Dat neemt uiteraard echter niet weg dat het concretiserend besluit beslissend kan 
zijn voor het geldende rechtsregime en dus voor uitvoeringsbesluiten die op basis 
van de achterliggende regeling worden genomen, zoals een vergunningverlening 
of een – al dan niet strafrechtelijk – handhavingsbesluit.  

c.  Uitgangspunt: bij formele verknooptheid met avv’s is geen sprake van 
concretiserend besluit 

Twijfelgevallen zullen zich vast blijven voordoen. Een factor die al even werd 
genoemd is de vraag wie eigenlijk de geadresseerde van een besluit is. Ik denk 
bijvoorbeeld aan de boven besproken zaak over het Verstrekkingenbesluit zie-
kenfondsverzekering: de producent van een geneesmiddel zou opneming in de 
bijlage ervaren als een beschikking, maar de bedoeling van de lijst was het rege-
len van aanspraken van de verzekerden. Ook los daarvan hebben besluiten wel 
vaker een gemengd karakter: sommige bepalingen zijn concretiserend, andere 
bevatten algemene, voor herhaalde toepassing vatbare, voorschriften. De meest 
zuivere benadering is dat men het karakter per bepaling beziet, zoals Munneke 
voorstelt. Hierboven heb ik echter al aangegeven vrede te hebben met de juris-
prudentie die niet een dergelijke gedifferentieerde benadering kiest. Als een be-
sluit voor 95% of meer algemeen verbindende voorschriften bevat en voor het 
overige een aantal concretiseringen, dan hoeft het wat betreft dat concretiserende 
deel niet geplaatst te worden in de bijzondere categorie besluiten van algemene 
strekking die geen algemeen verbindend voorschrift zijn. Die laatste categorie 
zou gereserveerd kunnen blijven voor die gevallen waarin de regelgever de con-
cretisering welbewust heeft willen laten overlaten aan nadere besluitvorming, 
waarin de zich dan voordoende bijzondere omstandigheden van de concrete 
situatie moeten worden beoordeeld in het licht van de abstract geformuleerde 
regels. Als voor de toepassing van de regels kennelijk geen nadere beoordeling 
nodig is, nu de regelgever kennelijk in staat is de concretisering zelf al op voor-

                                                                 
48  Kamerstukken II 1991-1992, 22 495, nr. 3, p. 93/94. Zie ook H.G. Lubberdink, Beroep tegen 

algemeen verbindende voorschriften, preadvies Vereniging voor Wetgeving en Wetge-
vingsbeleid, Alphen a/d Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1996, p. 16 en dezelfde, ‘De 
positie van de derde in het bestuursprocesrecht’, Ars Aequi 1997, p. 349-353. 
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hand te maken, dan vormen die concretiseringen een onlosmakelijk deel van de 
regels. 

d.  Uitgangspunt: bij besluiten die overwegend een ander karakter hebben 
dan avv alleen dan concluderen tot avv als het besluit elementen bevat 
met uitgesproken avv-karakter 

Een nadeel van die minder zuivere benadering is dat deze een beetje wringt bij de 
omgekeerde gevallen; de gevallen waarin een besluit voor 95% een concretise-
rend, toepassend karakter heeft, maar daarnaast toch een spoortje regelgeving be-
vat. Zouden zij om die reden toch als geheel aangemerkt moeten worden als alge-
meen verbindend voorschrift? Het duidelijkste voorbeeld uit de jurisprudentie 
tot nu toe wordt wat mij betreft gevormd door de selectielijsten. Ook als ik het 
goed zie dat hier inderdaad een enkel minimaal regelgevend element te vinden 
is, dan lijkt het mij overdreven om het hele besluit om die reden een regelgevend 
karakter toe te kennen. Een randgeval is de Utrechtse Havenatlas. Wel lijkt mij 
het regelgevende karakter van de bepalingen waar het in die zaak over ging veel 
duidelijker dan bij de selectielijsten. Om teveel gemillimeter te voorkomen pleit ik 
ervoor dat besluiten waarin maar een zeer ondergeschikt regelgevend element te 
vinden is, niet aangemerkt worden als algemeen verbindend voorschrift. 

e.  Bijzondere gevallen: omgekeerd verknooptheidscriterium (verknooptheid 
met een beschikking) 

Het is mijns inziens niet bezwaarlijk als in de jurisprudentie in bijzondere geval-
len wordt gewerkt met een strategisch besluitbegrip. Dat wil zeggen met een begrip 
dat de beoordeling laat afhangen van de vraag wat de wezenlijke functie van een 
besluit is. Die functie zou de doorslag moeten kunnen geven. 

Het kan in het belang van alle betrokken partijen zijn – ja zelfs in het belang 
van het algemeen vertrouwen in de rechtsstaat – als de rechter als het erop aan-
komt zich niet hoeft te laten leiden door juridisch-technische vormgeving. De 
laatste jaren is het streven van de wetgever erop gericht de gang van de besluit-
vorming zo min mogelijk te laten ophouden door formaliteiten die zich in rechts-
beschermingsprocedures zouden kunnen voordoen. Ik wijs als voorbeeld op het 
voorstel de mogelijkheden tot het passeren van schending van vormvoorschriften 
te vergroten.49 Een bezwaar tegen de wijze waarop aan dit streven gestalte wordt 
gegeven, is dat de betreffende wetswijzigingen eenzijdig werken in het voordeel 
van de doortastende overheid en de door die overheid met begunstigende beslui-
ten bedeelde burger (de rechter vernietigt niet als …).50 Voor de ‘keerzijde’, name-

                                                                 
49  Voorstel tot wijziging van art. 6:22 Awb. Zie Kamerstukken II 2009-2010, 32450, nr. 2, 

artikel I sub Q. Art. 1.5 Chw. 
50  Denk ook aan art. 1.9 Chw en het voorgestelde art. 8:69a Awb. 
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lijk dat er soms reden is voor rechterlijk ingrijpen, ook al is de technisch-juri-
dische vormgeving in orde, heeft de wetgever op dit moment geen aandacht. Dan 
moet de bescherming van de rechter kunnen komen. Ook dat past in het huidige 
tijdsgewricht, waarin veel nadruk wordt gelegd op het belang dat conflicten – als 
het enigszins kan finaal – worden beslecht. 

In het kader van de hier centraal gestelde vraag, hoe omgegaan moet worden 
met besluiten van algemene strekking, leent het voorbeeld van het Haagse ver-
gunningenplafond51 zich heel goed om aan te geven hoe die benadering zou 
uitpakken. De zaak ging over de wijziging van een gemeentelijke verordening. 
De wijziging moest het mogelijk maken één extra individuele vergunning te 
verlenen in een bepaald gebied van de gemeente, ten koste van een vergunning 
in een ander deel van de gemeente. De casus kwam hierboven aan de orde in het 
kader van de vraag of de wijziging aangemerkt moest worden als algemeen ver-
bindend voorschrift dan wel als een andersoortig besluit van algemene strekking. 
Het CBB oordeelde op basis van een inhoudelijk criterium dat sprake was van 
een avv. Mijn conclusie was dat verdedigbaar is dat sprake is van een algemeen 
verbindend voorschrift. Met die uitkomst zou ik in het algemeen vrede hebben, 
in verband met het hierboven ingenomen standpunt dat de omstandigheid dat de 
wijziging, door opneming in de verordening, deel ging uitmaken van het samen-
stel van algemeen verbindende voorschriften in die verordening, in beginsel 
voldoende grond oplevert om de wijziging als algemeen verbindend voorschrift 
aan te merken. In de betreffende casus zou echter beter geredeneerd hebben kun-
nen worden op basis van een omgekeerd verknooptheidscriterium. De wetgever heeft 
beroep tegen algemeen verbindende voorschriften vooralsnog niet mogelijk wil-
len maken en het beroep tegen constitutieve besluiten van algemene strekking 
evenmin, omdat ‘beroep tegen deze besluiten zou neerkomen op een rechtstreeks 
beroep tegen de onderliggende algemeen verbindende voorschriften of beleids-
regels’.52 In de Haagse casus hing de wijziging van de verordening echter zodanig 
samen met de individuele vergunningverlening, dat een goede beoordeling van 
die vergunningverlening (besluitvorming die de wetgever juist wel appellabel 
heeft willen maken) eigenlijk niet mogelijk was zonder de wijziging van de ver-
ordening in de zaak te betrekken. Hier was, zeker vanuit de optiek van de be-
trokken exploitanten van speelautomatenhallen, sprake van een package deal. De 
vergunninghouder leverde vrijwillig een vergunning voor een hal in Schevenin-
gen in tegen een vergunning voor een hal in het centrum. Het CBB achtte het be-
sluit tot wijziging van de verordening niet appellabel. Het beroep tegen de nieu-
we vergunning voor het centrum werd echter wel gegrond geacht. Dat gebeurde, 
kort gezegd, op de grond dat het zorgvuldigheidsbeginsel eist dat op het moment 
dat er ruimte ontstaat een vergunning te verlenen, andere ondernemers de moge-

                                                                 
51  CBB 3 juni 2009, AB 2009/373 en idem, AB 2009/374, beide m.nt. C.J. Wolswinkel (Haags 

maximumstelsel). 
52  PG Awb II, p. 386. 
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lijkheid wordt geboden mee te dingen naar die schaarse vergunning. Het resul-
taat is dat de vergunninghouder die vrijwillig zijn Scheveningse vergunning had 
ingeleverd de bodem onder de nieuwe vergunning zag wegvallen. Het juridische 
probleem (hoe mag worden omgegaan met schaarse vergunningen?) zat niet 
alleen in het besluit om de nieuwe vergunning te verlenen, maar in het samenstel 
van besluiten. Het CBB beoordeelde alleen het besluit waarbij de vergunning was 
verleend. 

De casus van de Delftse loempiakraam53 is vergelijkbaar. Als in een niet-
appellabel besluit een locatie is aangewezen voor een standplaats, heeft een be-
roep van een derde tegen vergunningverlening op die standplaats nauwelijks zin. 
Van exceptieve toetsing van het achterliggende besluit – ingeval van beleidsre-
gels: de vraag of het beleidscriterium de marginale redelijkheidstoets kan door-
staan – is weinig te verwachten. Als de naar aanleiding van het individuele geval 
genomen besluit appellabel was geweest, dan zou een informele aanpak in be-
zwaar mogelijk kansen hebben geboden het conflict op te lossen. Zo niet, dan 
hadden de omwonenden de zaak vervolgens nog aan de bestuursrechter kunnen 
voorleggen. Desnoods om daar na een zorgvuldige behandeling te horen te krij-
gen dat er geen juridische fouten zijn gemaakt. 

Ik bepleit dan ook dat besluiten die in beginsel aangemerkt moeten worden 
als algemeen verbindend voorschrift appellabel geacht worden ingeval van on-
verbrekelijke samenhang met op het individuele geval gerichte besluitvorming. 

12. CONCLUSIES 

* In de praktijk blijft het soms nog steeds lastig om vast te stellen of sprake is van 
een concretiserend besluit van algemene strekking. De ‘wetgevers’ zouden een 
deel van de probleemgevallen kunnen voorkomen, door zich bij het voorbereiden 
van besluiten uitdrukkelijk rekenschap te geven van de vraag of zich een afbake-
ningsprobleem voor zou kunnen doen. Zij zouden bovendien vaker gebruik kun-
nen doen maken van het instrument beleidsregels. Daarbij zou dan in de uit te 
voeren regel uitdrukkelijk vermeld moeten worden dat het uitvoerende orgaan 
ten behoeve van die uitvoering beleidsregels kan opstellen. 
 
* Gesteld is wel, dat als een besluit wordt aangemerkt als een concretiserend be-
sluit van algemene strekking, dit voor betrokkenen het nadeel zou hebben dat zij, 
indien zij niet gebruik hebben gemaakt van de openstaande bestuursrechtelijke 
rechtsmiddelen, krijgen tegengeworpen dat het besluit onaantastbaar is gewor-

                                                                 
53  ABRvS 13 januari 2010, AB 2010/287 m.nt. L.J.A. Damen (Loempiakraam Delft). In die 

zaak ging het om aanwijzing van een concrete locatie, niet in een verordening, maar in 
beleidsregels. De Afdeling oordeelde dat deze wijziging van de beleidsregels niet ap-
pellabel was. 
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den. Hier is bepleit dat ten aanzien van concretiserende besluiten van algemene 
strekking geen formele rechtskracht zou moeten worden aangenomen.  
 
* Voor het identificeren van concretiserende besluiten van algemene strekking is 
in deze bijdrage een pragmatisch standpunt gekozen, dat de volgende elementen 
bevat: 
- als een besluit algemeen verbindende voorschriften bevat zou het karakter 

van het geheel moeten worden geduid als ‘algemeen verbindend voorschrift’; 
- besluitonderdelen die het karakter hebben van een concretiserend besluit van 

algemene strekking, maar deel uitmaken van een besluit dat algemeen ver-
bindende voorschriften bevat, delen derhalve in dat karakter van algemeen 
verbindend voorschrift; 

- dat vertrekpunt moet niet tot het uiterste worden gevoerd: als een besluit 
overwegend een ander karakter heeft dan ‘algemeen verbindend voorschrift’ 
zou het niet tot algemeen verbindend voorschrift bestempeld moeten worden 
als het slechts een enkel regelgevend element van ondergeschikt belang bevat. 

 
* De laatste suggestie die in paragraaf 11 werd gedaan, is wellicht de belangrijk-
ste: als een besluit dat formeel het karakter heeft van (niet appellabel) algemeen 
verbindend voorschrift of beleidsregel, zou in de rechtspraak desondanks moeten 
worden aangemerkt als appellabel besluit, indien het een zodanige samenhang 
vertoont met besluitvorming voor een individueel geval dat het gelijkgesteld 
dient te worden met een beschikking (‘omgekeerd verknooptheidscriterium’). 
Daarmee zou niet alleen de individuele rechtsbescherming zijn gediend, maar 
ook het vertrouwen in de rechtsstaat. 

 




