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Bestuurlijke heroverweging in bezwaar
Mr. K.F. Bolt en mr. C.J.A.M. Merkx1

 
Trefwoorden: art. 7:11 Awb, bezwaarschriftprocedure, volledige heroverweging, ex nunc-toetsing, 
splitsing besluitvorming. 

Het bestuursorgaan moet naar aanleiding van een bezwaarschrift zijn besluit heroverwegen. De 
bezwaarfase kent verschillende haken en ogen. Eerder schreef Sanders in dit tijdschrift een helder en 
interessant artikel over de bezwaarprocedure.2 In deze bijdrage willen wij de bezwaarschriftprocedure 
op een paar punten nader onder de loep nemen. Er zitten namelijk enkele lastige aspecten aan de 
besluitvorming in bezwaar die nadere aandacht verdienen. 
Allereerst zullen we kijken naar de vraag in hoeverre in het besluit op bezwaar besloten kan worden 
over een andere situatie dan in het primaire besluit aan de orde was. Regelmatig rijst de vraag of een 
bepaald besluit op bezwaar nog wel te beschouwen is als het resultaat van de heroverweging van het 
besluit in primo. Wat er in de bezwaarfase aan de orde is, mag niet te veel afwijken van waarover in 
de primaire besluitvormingsfase besloten is. Problematisch is het om de buitengrenzen van het object 
van geschil in de bezwaarfase te bepalen. In de paragrafen 1 tot en met 3 wordt deze problematiek 
besproken. 
Vervolgens zullen we in paragraaf 4 bekijken in hoeverre de besluitvorming in bezwaar gesplitst kan 
worden in twee besluiten. In sommige gevallen is het lastig om bij een gegrondverklaring van het 
bezwaar direct te zeggen hoe het besluit dan wel moet luiden. Als hoofdregel mag het bestuursorgaan 
de besluitvorming niet splitsen. Bij wijze van uitzondering is dit in sommige gevallen wel mogelijk. 
Als de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking treedt, zal het voor het bestuur 
nog belangrijker dan nu worden om binnen de termijn te beslissen. Reden om nog eens goed te kijken 
onder welke omstandigheden splitsing kan plaatsvinden. Enkele concluderende opmerkingen zijn te 
vinden in paragraaf 5.

1. Besluit op bezwaar of nieuw 
 primair besluit?

1.1 Schets van het probleem

In hoeverre mag het bestuursorgaan in het 
besluit op bezwaar over iets beslissen waarover 
het in het primaire besluit niets beslist heeft? 
De bezwaarfase geeft een bestuursorgaan de 
gelegenheid om een besluit te heroverwegen 
en om tot verlengde besluitvorming over te 
gaan. In veel gevallen zal het bestuursorgaan 
in de bezwaarprocedure kunnen volstaan met 

bekijken of het primaire besluit rechtmatig 
en doelmatig is. De taak van het bestuur is 
dan relatief eenvoudig: het moet kijken of er 
geen fouten zijn gemaakt en of het niet op 
andere (beleidsmatige) gedachten komt door 
de inbreng van de partijen in de bezwaarfase. 
Het komt echter ook voor dat het bestuursor-
gaan in de bezwaarfase geconfronteerd wordt 
met een andere situatie dan in de primaire 
besluitvorming. 
Dat het bestuursorgaan in het bezwaar over 
een andere situatie moet beslissen dan in het 
primaire besluit kan verschillende oorzaken 

1 Korine Bolt en Karin Merkx zijn verbonden aan het 

Departement Staats- en Bestuursrecht van de Univer-

siteit van Tilburg.

2 K.H. Sanders, ‘Ruimte voor de heroverweging’,  

«JBplus» 2005, p. 2-18.
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hebben. Als het gaat om een primair besluit 
dat op aanvraag is genomen, kan het zijn dat 
de belanghebbende zijn aanvraag wijzigt in de 
bezwaarfase. Het is ook mogelijk dat er sprake is 
van een ambtshalve genomen beslissing, en dat 
de bezwaarde wenst dat er over iets anders, of 
over iets meer wordt besloten dan in het besluit 
in primo. Het is ook mogelijk dat het niet de 
belanghebbende, maar het bestuursorgaan is 
dat over iets anders wil beslissen. Waarom het 
bestuursorgaan dat wil, kan ook zeer uiteen-
lopende oorzaken hebben. In al deze gevallen 
is het de vraag of de situatie waarover beslist 
wordt in de bezwaarprocedure niet zo anders is 
dan de oorspronkelijke situatie, dat het bestuur 
opnieuw een primair besluit moet nemen.
Sanders merkt dit probleem op in zijn artikel 
uit 2005 en vermeldt dat het op bepaalde pun-
ten nog onduidelijk is hoe de jurisprudentie 
zich zal ontwikkelen.3 Centraal criterium is 
dat het besluit op bezwaar nog wel moet zijn 
te beschouwen als resultaat van de heroverwe-
ging.4 Sanders spreekt van het ‘resultaatcrite-
rium’. We zijn inmiddels vier jaar verder: het 
resultaatcriterium wordt nog steeds af en toe 
gebruikt,5 maar niet in alle uitspraken waarin 
het probleem speelt, of in elk geval wordt het 
niet in alle uitspraken expliciet vermeld. Het 
blijft een casuïstische aangelegenheid: er zijn 
wel een paar uitgangspunten, maar de rechter 
heeft daar niet in alle gevallen iets aan. De 
rechter moet dan op basis van de omstandig-
heden van het geval bekijken of het bestuur 
in het besluit op bezwaar over te veel punten 
heeft beslist.
Er zijn redenen waarom dit juridisch-techni-
sche punt aandacht verdient. Als het bestuurs-

orgaan bepaalde feiten en omstandigheden 
niet meeneemt in de bezwaarprocedure, heeft 
dit als belangrijk nadeel dat de efficiëntie van 
de procedure aangetast kan worden. Men heeft 
in het bestuursrecht toch al vaak een lange 
adem nodig. De lange duur en inefficiëntie 
van bestuursrechtelijke procedures wordt als 
knelpunt ervaren.6 Hoe meer er ‘bezuinigd’ kan 
worden op de tijdsduur, hoe beter het is. Het is 
niet zonder meer voor de hand liggend dat een 
bestuursorgaan in plaats van een besluit op be-
zwaar een nieuw primair besluit neemt. Omdat 
er sprake is van verlengde besluitvorming in de 
bezwaarprocedure kan het bestuur de ruimte 
nemen om te beslissen over andere punten dan 
in het primaire besluit centraal stonden. Op die 
manier kan het bestuursorgaan efficiënt pro-
blemen oplossen. Konijnenbelt merkt terecht 
op dat het bestuursorgaan oplossingsgericht 
moet zijn in de bezwaarprocedure. Hij is van 
mening dat ‘het bestuursorgaan ook aandacht 
(moet) besteden aan met het bestreden besluit 
samenhangende, zij het niet rechtstreeks erop 
betrekking hebbende problemen die binnen 
de competentiesfeer van het bestuursorgaan 
liggen’.7 
Er kleven echter ook nadelen aan het mee-
nemen van nieuwe situaties in het besluit op 
bezwaar. Zo verliest de belanghebbende een 
instantie. Er is op de punten waarover in het be-
zwaar voor het eerst beslist wordt, geen sprake 
van een heroverweging. De voordelen die zo’n 
heroverweging heeft, worden dus gemist. Denk 
behalve aan de rechtsbeschermingsfunctie ook 
aan de zeef-, leer- en verduidelijkingsfunctie die 
de bezwaarprocedure heeft.8 Het is de vraag in 
hoeverre deze functies opwegen tegen efficiënte 

3 Zie Sanders 2005, p. 13.

4 CRvB 25 juni 2003, «JB» 2003/247.

5 Zie bijvoorbeeld ABRvS 11 juni 2008, AB 2008, 371 

m.nt. P.C. Adriaanse, r.o. 2.3.1; ABRvS 5 maart 2008, 

AB 2008, 167 m.nt. P.J. Stolk, r.o. 2.5; ABRvS 4 april 

2007, AB 2007, 334 m.nt. F.R. Vermeer, r.o. 2.3.1. 

6 Zie bijvoorbeeld B.J. Schueler e.a., Definitieve 

 geschilbeslechting door de bestuursrechter (deelrapport 

van de derde evaluatie van de Algemene wet bestuurs-

recht 2006), Den Haag: BJu 2007.

7 Willem Konijnenbelt, ‘De drie O’s van de bezwaar-

schriftprocedure’, NTB 2004, nr. 19, p. 126-127.

8 L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht 2, Den Haag: Bju 

2009, p. 174 e.v.
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9 Een voorbeeld uit de jurisprudentie is CRvB  

19 augustus 2008, JWWB 2008, 271; LJN BE8879.  

In casu is de besluitvorming in bezwaar ten onrechte 

gesplitst. Er is een deel van de besluitvorming ‘door-

geschoven’ naar een primair besluit. Zie over splitsing 

hieronder in paragraaf 4.

10 Art. 8:75 is geformuleerd als een discretionaire be-

voegdheid van de rechter. Het is echter alleen bij wijze 

van uitzondering mogelijk dat de rechter géén 

besluitvorming en het efficiënt beslechten van 
geschillen. 
Het bestuur heeft nog een reden om de juiste 
keuze te maken: de rechter kan controleren of 
het bestuursorgaan goed gekozen heeft. Een 
bestuursorgaan dat ten onrechte meent dat 
sprake is van een nieuw primair besluit, zal ten 
onrechte de belanghebbende de gelegenheid 
bieden om tegen dat besluit bezwaar te maken. 
Als er tegen het besluit op bezwaar beroep 
wordt ingesteld, kan de rechter oordelen dat er 
geen bevoegdheid was om opnieuw een besluit 
op bezwaar te nemen en daarom dat besluit 
vernietigen.9 Als het bestuur inhoudelijk wel 
goed zijn werk heeft gedaan, is er geen reden 
voor de rechter om de zaak weer terug te sturen. 
In zo’n situatie kan de rechter de gevolgen van 
het vernietigde besluit in stand laten op grond 
van art. 8:72, derde lid, Awb. Er is nadeel voor 
het bestuur in de vorm van kosten: het zal 
opdraaien voor de gemaakte proceskosten en 
de griffierechten.10

Meent het bestuursorgaan ten onrechte dat 
sprake is van een besluit op bezwaar, dan zal de 
rechter een daartegen ingesteld beroepschrift 
naar het bestuursorgaan doorverwijzen om 
behandeld te worden als bezwaarschrift.11 
De doorverwijzing kan geschieden door een 
terugzending naar het bestuursorgaan op basis 
van art. 6:15 Awb, maar het kan ook komen tot 
een niet-ontvankelijkverklaring van het beroep. 
Niet-ontvankelijkverklaring kan, maar zal niet 
altijd, leiden tot een proceskostenveroordeling 
op grond van art. 8:75 Awb.12 Op basis van art. 
8:74, tweede lid, Awb is het ook mogelijk dat 

de rechter bepaalt dat de betrokken publiek-
rechtelijke rechtspersoon het griffierecht van 
de belanghebbende moet vergoeden. 

1.2 Ex nunc beslissen in bezwaar

Het bestuursorgaan moet in de bezwaarfase 
ex nunc beslissen. Dat betekent dat eventuele 
nieuwe feiten en omstandigheden moeten wor-
den meegenomen in de beslissing op bezwaar. 
Het gaat daarbij om feiten en omstandighe-
den die zijn ontstaan na het nemen van het 
besluit. 
De verschuiving van de geschilpunten in de 
bezwaarfase hangt niet altijd samen met het 
feit dat er nieuwe feiten en omstandigheden 
zijn ontstaan. En andersom: dat er nieuwe 
feiten en omstandigheden zijn, betekent niet 
automatisch dat de geschilpunten van het 
geschil verschuiven. 
Ter illustratie: een vreemdeling vraagt een 
verblijfsvergunning aan voor verblijf bij zijn 
Nederlandse partner en deze aanvraag wordt 
afgewezen vanwege onvoldoende inkomsten 
van deze partner. Gedurende de bezwaar-
procedure krijgt de Nederlandse partner een 
nieuwe vaste baan met voldoende inkomsten. 
Deze nieuwe feiten kunnen een rol spelen in 
de besluitvorming in bezwaar. Er verandert 
niets aan de geschilpunten van het geschil. In 
de bezwaarfase draait het om dezelfde vraag 
als in de primaire besluitvorming, te weten of 
iemand in aanmerking komt voor een bepaalde 
verblijfsvergunning met het doel verblijf bij 
partner. Ex nunc beslissend kan het bestuurs-

 proceskostenveroordeling uitspreekt nadat hij het be-

roep gegrond heeft verklaard. Zie bijvoorbeeld ABRvS 

28 november 1996, AB 1997, 77.

11 Een voorbeeld van die situatie is ABRvS 6 mei 2004, 

«JB» 2004/249; LJN AO8850.

12 Zie over de proceskostenveroordeling bij niet-ontvan-

kelijkverklaring: P.J.J. van Buuren en T.C. Borman, 

Algemene wet bestuursrecht, tekst en commentaar,  

Deventer: Kluwer 2007, p. 515-516. 
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13 Zie hierover Kuijer/Steenbergen, Nederlands vreemde-

lingenrecht, Den Haag: BJu 2005, p. 443.

14 Dit is een verslechtering voor de belanghebbende. Het 

vormt echter geen ontoelaatbare reformatio in peius 

omdat het bestuursorgaan los van de bezwaarfase de 

bevoegdheid heeft om de uitkering aan te passen naar

 aanleiding van het nieuw verkregen vermogen.

15 Zie ook CRvB 22 maart 2007, TAR 2007, 116 en de 

annotatie bij deze uitspraak, K.F. Bolt, ‘Een gemiste 

kans voor effectieve geschilbeslechting’, TAR 2007,  

p. 685.

orgaan in het besluit op bezwaar alsnog een 
vergunning toekennen.
Andersom is een verschuiving van de geschil-
punten niet altijd het gevolg van het feit dat er 
na het nemen van het primaire besluit nieuwe 
feiten en omstandigheden zijn ontstaan. Er 
zijn andere redenen te bedenken waarom in de 
bezwaarfase de vraag ter sprake komt of er over 
een andere situatie moet worden beslist dan in 
de primaire fase. Soms wil het bestuursorgaan 
vanwege voortschrijdend inzicht over een ver-
der gelijk gebleven situatie, de geschilpunten 
verschuiven. Soms wil een belanghebbende dat 
er over iets anders, of over méér, beslist wordt 
door het bestuur in het besluit op bezwaar.
Een voorbeeld van dat de belanghebbende ‘zich 
bedenkt’ zonder dat nieuwe feiten daartoe de 
aanleiding zijn, is het volgende. Verblijfsver-
gunningen regulier worden toegekend met 
een bepaald doel, bijvoorbeeld studie, werk 
of verblijf bij partner. Het komt voor dat de 
vreemdeling na een afwijzende beslissing op 
zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning in 
de bezwaarfase een andere of een extra grond 
voor toelating naar voren brengt. De vreemde-
ling verschuift daarmee het geschilpunt, zonder 
dat nieuwe feiten een rol spelen. Overigens is 
in het vreemdelingenrecht bepaald dat een 
vreemdeling in zo’n geval een nieuwe aanvraag 
moet indienen; zie art. 3.100 Vb.13

Hoewel er dus geen noodzakelijke samenhang 
zit tussen de ex nunc-beoordeling en het ver-
schuiven van de geschilpunten, is het ook niet 
mogelijk om deze twee dingen los van elkaar 
te zien. Het komt namelijk voor dat zich een 
nieuw feit voordoet, en dat daardoor de vraag 
naar boven komt of de geschilpunten kunnen 
veranderen in de bezwaarfase. 

Stel, iemand heeft een aanvraag voor een 
bijstandsuitkering gedaan. Er is een uitkering 
aangevraagd vanaf 1 februari. De uitkering 
is echter toegekend vanaf 1 maart, omdat de 
aanvraag te laat is ingediend. De belangheb-
bende is het niet eens met de ingangsdatum 
van 1 maart. In de bezwaarfase gebeurt er iets 
nieuws: de belanghebbende ontvangt uit een 
erfenis een bedrag van 10.000 euro waardoor 
zijn spaargeld in totaal boven het maximaal 
toegestane vermogen uitkomt. Naar aanleiding 
daarvan is het bestuursorgaan van mening dat 
de belanghebbende drie maanden moet interen 
op zijn vermogen en hij pas vanaf 1 juni een 
uitkering kan krijgen. Als het bestuursorgaan 
dit punt in de bezwaarfase wil meenemen, is er 
zowel sprake van een ex nunc-beoordeling van 
het nieuwe feit, bestaande uit het verkrijgen van 
een geldbedrag, als van een verschuiving van 
de geschilpunten. Het gaat immers niet langer 
alleen om de vraag of per 1 februari of per  
1 maart een uitkering moet worden toegekend 
omdat de aanvraag te laat zou zijn ingediend, 
maar mede om de vraag of het klopt dat er 
drie maanden moet worden ingeteerd op het 
eigen vermogen.14 De vraag of de erfenis als 
nieuw feit kan worden meegenomen in de ex 
nunc-beslissing en de vraag of de grenzen van 
het geschil niet overschreden worden, zijn hier 
nauw verbonden.
Kortom, een nieuw feit dat valt binnen de 
grenzen van het geschil kan op grond van de 
ex nunc-beoordeling worden meegenomen. 
Soms ontstaat door het nieuwe feit een situatie 
waarin het wenselijker of zinniger is om over 
andere punten te oordelen dan de punten die 
in het primaire besluit centraal stonden.15 Dan 
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speelt de vraag of de grenzen van het geschil 
mogen worden verschoven.

2. De belanghebbende verandert zijn 
 aanvraag in de bezwaarfase

Wat betreft het verschuiven van de grenzen: 
er bestaat verschil in de jurisprudentie tussen 
gevallen waarin het bestuursorgaan de grenzen 
verschuift en gevallen waarin de belangheb-
bende de grenzen verschuift. In paragraaf 3 
staan verschuivingen door het bestuur centraal 
en in deze paragraaf verschuivingen door de 
burger. Het gaat ons alleen om verschuivingen 
van de buitengrenzen van het besluit, en niet 
om de vraag in hoeverre een burger argumen-
ten of bezwaren naar voren mag brengen in de 
bezwaarfase.16 De Waard spreekt van de buiten-
grenzen aan een rechtens toelaatbaar object van 
geschil.17 Het gaat ons in deze paragraaf om de 
vraag in hoeverre de belanghebbende in be-
zwaar een beslissing van het bestuur kan vragen 
over een punt waarover het bestuursorgaan niet 
heeft beslist in het primaire besluit.
Dát er grenzen zijn aan wat een bezwaarde 
aan het bestuur kan vragen in het kader van 
een bezwaarfase, staat buiten kijf. Iemand die 
een afwijzing heeft gekregen op zijn aanvraag 
voor een bijstandsuitkering, kan het contact 
met het bestuursorgaan in de bezwaarfase 
niet aangrijpen om in het besluit op bezwaar 
een kwijtschelding van de gemeentelijke 
belastingen te krijgen, net zo min als hij op 
dat moment een bouwvergunning voor zijn 
dakkapel kan krijgen. Het is ook duidelijk dat 
de oorspronkelijke aanvraag het kader vormt, 

en dat er geen heel wezenlijk nieuwe dingen 
gevraagd kunnen worden. Aan de andere 
kant: er zijn gevallen waarin het wel degelijk te 
rechtvaardigen is dat het bestuur in het besluit 
op bezwaar beslist over een punt dat in het 
primaire besluit niet aan de orde is geweest. 
In de bezwaarfase is sprake van (verlengde) 
besluitvorming. Anders dan bij de rechterlijke 
procedure is het niet op voorhand uitgesloten 
dat de geschilpunten veranderen.18 Ook Damen 
sluit niet uit dat een aanvraag19 veranderd kan 
worden in de bezwaarprocedure. Damen legt de 
grens bij het veranderen van een aanvraag in de 
bezwaarprocedure als volgt: ‘(...) wanneer voor 
de wijziging van de aanvraag in de bezwaarfase 
in feite een nieuwe of andere procedure moet 
worden gevolgd (...), dan is de wijziging van 
het voorwerp van geschil in bezwaar in beginsel 
niet toegestaan en moet een nieuwe aanvraag 
worden ingediend’.20 Dat criterium geeft helaas 
nog weinig houvast.
Hierna komen enkele voorbeelden uit de juris-
prudentie aan de orde. Wij hebben geen onder-
zoek gedaan naar de dagelijkse praktijk binnen 
het openbaar bestuur bij bezwaarprocedures. 
Het is zeer goed mogelijk dat het in de praktijk 
voorkomt, en misschien zelfs geregeld, dat het 
bestuur tot volle tevredenheid van alle partijen 
in het besluit op bezwaar beslist over punten 
die in de primaire besluitvorming niet aan de 
orde zijn geweest. In de uitspraken die wij be-
studeerden, was een partij, of waren partijen, zo 
ontevreden dat er beroep werd ingesteld bij de 
rechter. Wij zijn ons ervan bewust dat we dus 
geen volledig beeld schetsen van de dagelijkse 
besluitvormingspraktijk. Dat neemt niet weg 

16 Zie over de mogelijkheid om bezwaren en argumen-

ten naar voren te brengen in de bezwaarprocedure: 

B.J. van de Griend, Trechters in het bestuursprocesrecht, 

Den Haag: BJu 2007, m.n. paragraaf 2.1.

17 B.W.N. de Waard, Beginselen van behoorlijke rechts-

pleging, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1987, p. 267 e.v.

18 Zie De Waard 1987, p. 268. Overigens vermeldt hij in 

beginsel geen voorstander te zijn van een uitbreiding 

 van het object in de bezwaarschriftprocedure.

19 Naar onze mening is trouwens precies hetzelfde pro-

bleem aan de orde als het primaire besluit ambtshalve 

genomen is: ook in zo’n geval kan de bezwaarde 

behoefte hebben aan een beslissing op een punt waar-

over in de primaire besluitvorming niet beslist is.

20 Damen e.a. 2009, p. 198.
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De winkelier kreeg een nieuw primair besluit 
voor zijn aanvraag voor het sluiten op dinsdag 
in plaats van zondag.
Het gaat hier om een verschuiving van de 
geschilpunten zonder dat de feiten en om-
standigheden veranderd zijn. Terecht merkt de 
voorzieningenrechter op dat de ex nunc-beoor-
deling niet noopt tot het beslissen in bezwaar 
over de nieuwe wens van de winkelier. 
Vanuit een oogpunt van efficiëntie zou het ech-
ter niet vreemd, en wellicht zelfs wenselijk, zijn 
dat het bestuur in het besluit wel oordeelt over 
het nieuwe verzoek. In deze casus is het duide-
lijk dat de winkelier een nieuwe vraag aan het 
bestuur stelt. Het zou voor alle partijen prettig 
zijn dat het bestuur in het besluit op bezwaar 
meteen een antwoord geeft. Vooral als er geen 
nieuwe derde-belanghebbenden te verwachten 
zijn, kan het argument dat er efficiënt beslist 
moet worden zwaar wegen. Het lijkt ons in 
elk geval zinvol dat de rechter de ruimte laat 
aan het bestuur. Vindt het bestuursorgaan dat 
het redelijkerwijze in het besluit op bezwaar 
kan oordelen over de gewijzigde wens van 
de aanvrager, dan zou het de ruimte moeten 
krijgen van de rechter om hierover meteen te 
beslissen.
Ook als de bezwaarde opkomt tegen een be-
sluit dat hij niet zelf heeft aangevraagd, kan 
het voorkomen dat hij in bezwaar een (iets) 
ander punt aansnijdt dan de punten die in de 
primaire besluitvormingsfase centraal stonden. 
Een voorbeeld uit de jurisprudentie, dat wij 
aantroffen in de bespreking van de volledige 
heroverweging door Schreuder-Vlasblom, be-
trof het volgende geval.22 Burgemeester en 
wethouders besluiten om een weg die tot dan 
toe voor fietsers eenrichtingsverkeer betrof, in 

dat er te leren valt van de gevallen waarin het 
tot een rechterlijk oordeel kwam. 
Neem het volgende geval: een winkelier wil 
een ontheffing van het verbod om op zondag 
zijn winkel open te hebben. Hij voert aan dat 
hij vanwege religieuze redenen op vrijdag, de 
islamitische gebedsdag, in plaats van op zondag 
gesloten wil zijn. Zijn aanvraag wordt afgewe-
zen omdat het bestuursorgaan niet overtuigd 
is van de dwingendheid van de godsdienstige 
overtuiging van de winkelier. Tot dan toe was 
zijn winkel namelijk altijd gewoon open op 
vrijdag. De winkelier maakt bezwaar. Gedu-
rende de bezwaarprocedure geeft hij aan dat hij 
zijn winkel wil sluiten op dinsdag in plaats van 
op zondag. Hij heeft hiervoor een economisch 
motief: hij denkt op die manier meer te kun-
nen verkopen. De vraag rijst of het bevoegde 
bestuursorgaan in het besluit op bezwaar moet 
beoordelen of de zondag kan worden ‘ingeruild’ 
voor de dinsdag, of dat dit om een zo andere 
vraag gaat dan waar het primaire besluit over 
ging, dat er opnieuw een primair besluit moet 
worden genomen.21 
De voorzieningenrechter van het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven vond in casu 
dat in de bezwaarprocedure alleen de vraag 
aan de orde kon komen of de gevraagde ont-
heffing vanwege religieuze redenen terecht 
geweigerd is:

‘De omvang van de heroverweging in bezwaar 
wordt immers bepaald door de reikwijdte van 
de besluitvorming in primo. (...) Het mede aan 
artikel 7:11, eerste lid, van de Awb ten grondslag 
liggende uitgangspunt dat de heroverweging 
in bezwaar ex nunc plaatsvindt, maakt dit niet 
anders.’ 

21 Vzngr. CBb 31 maart 2004, «JB» 2004/223; LJN 

AO7811.

22 M. Schreuder-Vlasblom, Rechtsbescherming en 

 bestuurlijke voorprocedure, Alphen aan den Rijn:  

Kluwer 2008, p. 239 e.v. Het gaat om de uitspraak 

ABRvS 17 mei 2006, LJN AX 2128.
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worden geschaad, is het in onze ogen wenselijk 
om in het besluit op bezwaar een antwoord te 
geven op de door bezwaarden aangevoerde, 
nieuwe vraag.
Uit de volgende zaak blijkt dat er goede re-
denen kunnen zijn om een verschuiving in 
de bezwaarfase niet te accepteren. Er was een 
vergunning aangevraagd voor het innemen 
van een ligplaats voor discotheekschip Nor-
derney (het voormalig zendschip van radio 
Veronica).23 Burgemeester en wethouders van 
Leeuwarden weigerden een vergunning te ver-
lenen. De aanvraag was heel ruim op het punt 
op welke plek het schip moest komen, hoewel 
er wel voorkeurslocaties waren aangegeven. In 
het contact tussen bestuur en belanghebbenden 
was een beperkt aantal locaties aan de orde ge-
weest. Toen belanghebbenden bezwaar hadden 
gemaakt, kwamen in de bezwaarfase eerst weer 
dezelfde locaties aan de orde. Pas na de hoor-
zitting die in het kader van het bezwaarschrift 
wordt gehouden, geven belanghebbenden aan 
dat er nog een andere locatie is waarvan zij 
willen horen van het bestuursorgaan of voor 
die plek een vergunning kan worden verleend. 
Het is de vraag of burgemeester en wethouders 
deze nieuwe locatie nog moeten meenemen in 
de bezwaarfase. De president van de rechtbank 
Leeuwarden overweegt: 

‘Artikel 7:11 bepaalt dat indien het bezwaar-
schrift ontvankelijk is op grondslag daarvan 
een heroverweging van het bestreden besluit 
plaatsvindt. Deze bepaling staat er niet aan in 
de weg dat een bestuursorgaan de tegen een 
besluit aangevoerde bezwaren ruim opvat; 
de bezwaarschriftprocedure draagt immers 
(mede) het karakter van een volledige bestuur-
lijke heroverweging.’ 

In casu hebben belanghebbenden echter te laat 
geprobeerd om de omvang van het geschil uit 

beide richtingen open te stellen voor fietsver-
keer. Belanghebbende burgers komen hiertegen 
op. In bezwaar willen zij het niet alleen hebben 
over het fietsverkeer, maar ook over het gemo-
toriseerde verkeer. De bezwaarden wensen een 
geslotenverklaring voor al het gemotoriseerde 
verkeer in beide richtingen, met uitzondering 
van bestemmingsverkeer. Burgemeester en 
wethouders beperken zich in de bezwaarfase tot 
een oordeel over het fietsverkeer: zij verklaren 
het bezwaar gegrond en herroepen het primaire 
besluit. Zij vatten de tijdens de bezwaarfase naar 
boven gekomen vraag om de weg voor gemoto-
riseerd verkeer af te sluiten op als een verzoek. 
Op dit verzoek nemen zij een nieuw primair 
besluit, inhoudende de afwijzing van het ver-
zoek. De belanghebbenden gaan in beroep bij 
de rechtbank tegen het besluit op bezwaar, dat 
strekte tot gegrondverklaring van hun bezwaar, 
omdat zij vinden dat de besluitvorming over 
het fietsverkeer en het gemotoriseerde verkeer 
onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden, zo-
dat er in één besluit over besloten had moeten 
worden. De rechtbank en de Afdeling vinden 
echter dat de beslissing over het gemotoriseerde 
verkeer inderdaad als een primair besluit moet 
worden gezien, waartegen eerst een bezwaarfase 
moet worden doorlopen. 
Ook in deze situatie wil de burger dat er over 
iets anders, namelijk over iets meer, wordt 
besloten dan waarover in het primaire besluit 
besloten is. Uit deze zaak is nog een ander argu-
ment dan het efficiëntieargument te destilleren: 
het is denkbaar dat er inderdaad sprake is van 
een nieuw punt dat onverbrekelijk samenhangt 
met de eerder aangeroerde punten. In casu zou 
het bijvoorbeeld vanuit veiligheidsoogpunt zo 
kunnen zijn dat pas als de weg niet meer door 
gemotoriseerd verkeer gebruikt wordt, het 
mogelijk wordt om fietsers in beide richtingen 
te laten rijden. Als het even kan, dus als er bij-
voorbeeld geen nieuwe derden in hun belangen 

23 Pres. Rb. Leeuwarden 14 april 1994, AB Awb-katern 

1994, 70.
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24 ABRvS 4 februari 2009, LJN BH1873.

te breiden door een nieuwe locatie aan de orde 
te stellen. De president zegt: ‘Het gaat naar het 
oordeel van de president in het onderhavige 
geval bepaald te ver om tot het bezwaar te reke-
nen hetgeen pas na de hoorzitting als bezwaar 
is aangevoerd.’ 
In de Norderney-casus wil de bezwaarde de 
grenzen van de rechtsstrijd verschuiven. In 
het primaire besluit was beslist over bepaalde 
locaties en in de bezwaarfase wil de aanvrager 
dat een andere locatie mede in de besluitvor-
ming wordt betrokken. Er zijn twee opties: 
burgemeester en wethouders geven een oordeel 
over de niet eerder besproken locatie in het 
besluit op bezwaar óf in een nieuw primair 
besluit. Qua efficiëntie is het gunstiger als het 
bestuursorgaan eerstgenoemde optie kiest. 
In casu zijn er echter twee contra-indicaties. 
Ten eerste heeft de belanghebbende pas na het 
houden van de hoorzitting andere locaties naar 
voren gebracht. De goede procesorde binnen 
de bezwaarprocedure kan er dan aan in de weg 
staan om het geschil nog te verschuiven. Op dit 
argument baseert de president zijn oordeel. Er 
lijkt ons nog een tweede contra-indicatie te zijn. 
Het lijkt hier te gaan om een situatie waarbij het 
te verwachten is dat er nieuwe derde-belang-
hebbenden in de procedure betrokken moeten 
worden. Het aanleggen van een discoschip op 
een andere locatie heeft immers invloed op de 
omgeving van die locatie. Deze twee contra-
indicaties maken het minder aantrekkelijk om 
een nieuwe locatie nog mee te nemen in de 
bezwaarprocedure. Het ligt meer voor de hand 
om te kiezen voor het laten indienen van een 
nieuwe aanvraag voor de andere locatie. Er kan 
dan een nieuwe besluitvormingsfase worden 
doorlopen.
Als er anders dan in de Norderney-casus geen 
contra-indicaties zijn, ligt het meer voor de 
hand om in bezwaar te beslissen over een 
nieuw vraagpunt. Misschien had het bestuurs-
orgaan in het volgende geval de gewijzigde 

aanvraag kunnen meenemen. Burgemeester 
en wethouders hebben een aanlegvergunning 
geweigerd omdat de aanvraag in strijd met het 
bestemmingsplan is. De aanvrager komt in de 
bezwaarfase met een nieuw plan voor de aanleg 
van onder andere een waterbassin dat water op 
natuurlijke manier zuivert. De aanvrager meent 
dat dit nieuwe plan de natuurwaarde van het 
perceel verhoogt waardoor het gehele plan 
alsnog binnen het bestemmingsplan valt. De 
Afdeling vindt echter dat dit nieuwe plan niet 
kan worden meegenomen in de heroverweging 
van het primaire besluit: 

‘Anders dan de rechtbank heeft overwogen, 
verzet artikel 7:11, eerste lid, van de Awb zich 
ertegen dat het advies “Advies waterplantenfil-
ter” bij het besluit op bezwaar wordt betrok-
ken. Weliswaar dient het besluit op bezwaar te 
worden genomen met inachtneming van alle 
feiten en omstandigheden zoals die zijn op het 
tijdstip van de heroverweging, maar dit neemt 
niet weg dat het besluit op bezwaar nog wel 
moet zijn te beschouwen als de resultaat van 
de heroverweging van het besluit in primo. 
Het college heeft het in bezwaar overgelegde 
advies “Advies waterfilter” terecht aangemerkt 
als een aanvulling van de aanvraag en dit bij 
het nemen van het besluit op bezwaar terecht 
buiten beschouwing gelaten.’’24 

Op basis van de uitspraak zijn de feiten van dit 
geval niet helemaal duidelijk. Maar er lijkt geen 
sprake te zijn van contra-indicaties zoals in het 
hierboven beschreven geval van Norderney. De 
derde-belanghebbenden bij het oude plan zul-
len dezelfde zijn als bij het nieuwe plan. Ook 
blijkt niet dat de aanvrager onredelijk laat bin-
nen de bezwaarprocedure met zijn nieuwe plan 
komt. Onder die omstandigheden zou het naar 
ons idee mogelijk moeten worden om de effici-
entie de doorslag te laten geven en het nieuwe 
plan mee te nemen in de bezwaarfase.
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De balans opmakend, komen wij tot de volgen-
de bevindingen. De burger die een beslissing 
van het bestuursorgaan wil over een iets andere 
situatie dan in zijn oorspronkelijke aanvraag 
aan de orde was, is soms aangewezen op het 
indienen van een nieuwe aanvraag. Deze gang 
van zaken heeft twee mogelijke nadelen: het is 
minder efficiënt en soms hangt de nieuwe vraag 
van de bezwaarde onverbrekelijk samen met 
het besluit dat ter discussie staat. Er kunnen 
echter ook nadelen zitten aan het verschuiven 
van de buitengrens van het geschil: als de be-
zwaarde pas laat binnen de bezwaarprocedure 
met een nieuwe vraag komt aanzetten, kan 
het in strijd met de goede procesorde zijn om 
de verschuiving mee te nemen. Daarnaast is 
het mogelijk dat een tot dan toe niet aan de 
bezwaarprocedure deelnemende derde voor 
het eerst geraakt wordt door het (verschoven) 
besluit, of meer geraakt wordt dan tot dan toe 
het geval was.
Wij bevelen het bestuur aan om zo veel moge-
lijk – dus met inachtneming van de belangen 
van derden en de goede procesorde – ver-
schuivingen in geschilpunten toe te staan. De 
rechter moet het bestuursorgaan dan niet op 
de vingers tikken door een beroepschrift weer 
terug te sturen om behandeld te worden als 
bezwaarschrift. 
Mocht de rechter vinden dat het bestuur ten 
onrechte opnieuw een primair besluit heeft 
genomen, en de zaak ligt na het opnieuw vol-
gen van een bezwaarprocedure bij de rechter, 
dan is het leed al geschied. De rechter kan het 
extra tijdsverloop niet ongedaan maken door 
een vernietiging van het bestreden besluit. Als 
het volgens de rechter in de rede had gelegen 
om niet een nieuw, primair besluit te nemen, 
kan hij het voorliggende besluit op bezwaar 
vernietigen om die reden en de rechtsgevolgen 
in stand laten. Het bestuursorgaan wordt er 

dan in elk geval op gewezen dat efficiëntere 
besluitvorming mogelijk was geweest.

3. Verschuivingen aan de kant van het 
bestuur

3.1 Inventarisatie van mogelijke 
 verschuivingen

In de vorige paragraaf ging het over de situatie 
waarin een burger een verschuiving wenst. Het 
komt ook voor dat het bestuursorgaan in het 
besluit op bezwaar iets meer of iets anders wil 
beslissen dan waarover het in zijn primaire 
besluit beslist heeft. In deze paragraaf komt aan 
bod in hoeverre het bestuursorgaan de grenzen 
kan verschuiven.
In paragaaf 1.1 is het resultaatcriterium ge-
noemd: is het besluit op bezwaar nog te be-
schouwen als het resultaat van de heroverwe-
ging? In de jurisprudentie komt dit criterium 
soms naar boven. In een uitspraak van de 
Afdeling wordt het criterium nog aangevuld 
met de overweging dat de veranderingen niet de 
essentie raken van het bestreden besluit.25

Het resultaatcriterium geeft weinig houvast. 
Het wordt ook niet in alle uitspraken waarin 
een verschuivingsprobleem zich voordoet, ge-
bruikt. Hieronder hebben we geïnventariseerd 
welke verschuivingen zich kunnen voordoen. 
Het doel van deze analyse is enerzijds om te 
zien of er systeem zit in de in de jurisprudentie 
gehanteerde criteria om verschuivingen al dan 
niet te aanvaarden, en anderzijds om bij te 
dragen aan het ontwikkelen van criteria, voor 
zover deze in de jurisprudentie geen eendui-
dig of bevredigend beeld kennen. Binnen het 
bestek van dit artikel zijn we alleen gekomen 
tot een aanzet. 
In het besluit op bezwaar kunnen de volgende 
verschuivingen zitten:

25 ABRvS 11 juni 2008, AB 2008, 371 m.nt. P.C.  

Adriaanse.
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1. Het besluit op bezwaar wordt gebaseerd op 
een andere (juridische) grondslag dan het 
primaire besluit. 

2. De aan het besluit op bezwaar ten grondslag 
liggende feiten zijn anders dan bij het besluit 
in primo. Er kunnen drie situaties worden 
onderscheiden:
•	 De	 feiten	 blijken	 na	 nader	 onderzoek	

anders te zijn dan vermoed werd bij het 
nemen van het primaire besluit.

•	 Er	zijn	andere	feiten	van	belang	dan	de	
feiten die aan het primaire besluit ten 
grondslag zijn gelegd. 

•	 Er	zijn	feiten	en	omstandigheden	die	pas	
na het nemen van het bestreden besluit 
zijn ontstaan. Deze moeten worden 
meegenomen op grond van de ex nunc-
beoordeling die in bezwaar is voorge-
schreven. Zie hierboven in paragraaf 
1.2.

3. De inhoud van de beslissing verandert op 
andere wijze dan waar de bezwaarde om 
gevraagd heeft in de bezwaarprocedure.
•	 Het	 besluit	 op	 bezwaar	 stelt	de	 rechts-

verhouding anders vast dan het primaire 
besluit. Er wordt bijvoorbeeld een last 
onder dwangsom opgelegd in plaats van 
bestuursdwang toegepast.26

4. Het besluit op bezwaar gaat over een andere 
periode dan het primaire besluit.

5. Het besluit op bezwaar is (mede) gericht aan 
anderen dan aan wie het primaire besluit 
gericht was.

6. Het besluit in primo is verkort afgedaan op 
grond van art. 4:5 Awb en in het besluit op 
bezwaar wordt alsnog voor het eerst inhou-
delijk beslist op de aanvraag.

Regelmatig is meer dan één van deze ver-
schuivingen aan de orde. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk dat het primaire besluit een last onder 
dwangsom inhield gericht aan de heer X, terwijl 
het besluit op bezwaar bestuursdwang gericht 
aan de heren X en Y inhoudt.27 Of dat het be-
sluit op bezwaar gaat over een andere periode 
én gebaseerd is op andere feiten. 
Om welke verschuiving het ook gaat, er zijn 
vooraf twee kanttekeningen te plaatsen. Ten 
eerste is een voorwaarde voor het toestaan 
van een verschuiving door het bestuur, dat 
het bestuur zorgvuldig handelt. Van essentieel 
belang is namelijk dat partijen de kans krijgen 
om hun zegje te doen over de voorgenomen 
verschuiving van het geschil. Het beginsel van 
hoor en wederhoor eist dit. Hoe groter de ver-
schuiving, hoe klemmender dit wordt. Soms 
zal het voldoende zijn als iets bij de hoorzitting 
aan de orde komt. In andere gevallen zal het 
bestuur expliciet moeten verwoorden hoe het 
nieuwe besluit zal komen te luiden en eventueel 
nogmaals een schriftelijke reactie vragen van de 
belanghebbenden of een nieuwe hoorzitting 
organiseren. 
Een tweede kanttekening is dat in de bezwaar-
fase een verbod van reformatio in peius geldt. 
Het besluit op bezwaar mag dus niet ongun-
stiger uitpakken voor de bezwaarde dan het 
primaire besluit.28 Daarbij past de nuancering 
dat een verslechtering wel mogelijk is als er los 
van het bezwaar een bevoegdheid bestaat om 
het besluit aan te passen op de voor bezwaarde 
ongunstige manier.29

26 N.B. Het gaat niet om de situatie waarin op basis van 

het bezwaarschrift geheel of gedeeltelijk tegemoet 

wordt gekomen aan de bezwaarde. In die situatie blijft 

het bestuursorgaan in het algemeen binnen de gren-

zen van de heroverweging.

27 Zie de in paragraaf 3.2 aan de orde komende zaak 

‘Voor het eerst inhoudelijk beslissen in het besluit 

 op bezwaar’; ABRvS 27 februari 2008, AB 2008, 168 

m.nt. F.C.M.A. Michiels; «JB» 2008/91; LJN BC5249.

28 Zie Kamerstukken II 1988/1989, 21 221, nr. 3; PG Awb 

I, p. 347.

29 Zie bijvoorbeeld CRvB 15 juli 2005, AB 2006, 291 

m.nt. De Waard; RSV 2005, 273; LJN AT9802.
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3.2  Bespreking van de verschuivingen

Een andere (juridische) grondslag

In hoeverre mag het bestuursorgaan zijn besluit 
verbeteren in de bezwaarfase door het besluit 
op een andere juridische grondslag te baseren? 
De bestuursrechter is soepel op dit punt: als 
alleen de juridische grondslag verandert, en 
de inhoud van de beslissing hetzelfde blijft, 
past een dergelijke verschuiving in de meeste 
gevallen binnen het kader van een volledige 
heroverweging. 
Binnen deze categorie zijn heel kleine en iets 
grotere verschuivingen te vinden. In de sim-
pelste vorm wordt in het besluit op bezwaar 
een andere juridische grond gebruikt, omdat 
er sprake was van een kennelijke verschrijving. 
Er is sprake van een iets grotere verschuiving 
als het bestuur bij nader inzien de verkeerde 
juridische grondslag heeft gebruikt, terwijl het 
afwegingskader dat voortvloeit uit de nieuwe 
juridische grondslag, precies hetzelfde is. Een 
nog iets grotere verschuiving is er als het be-
stuur zijn besluit op bezwaar op een andere 
juridische bepaling baseert, die bovendien een 
ander afwegingskader inhoudt. Hieronder 
worden een paar voorbeelden gegeven.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid vergiste zich bij het nemen van een 
primair besluit: hij noemde de verkeerde bepa-
ling uit de Arbowet. De Afdeling vindt het her-
stellen van zo’n kennelijke verschrijving in de 
bezwaarfase geen probleem. In het dictum van 
de beslissing op bezwaar hoeft dit herstel niet 
uitdrukkelijk aan de orde te komen. De staats-
secretaris kon dus de verschrijving herstellen, 
en toch het bezwaar ongegrond verklaren. Het 
ging in casu om een punitieve sanctie, maar 

ook dat maakte geen verschil uit.30 
Een voorbeeld van een casus waarin de juri-
dische grondslag gewijzigd wordt, terwijl het 
afwegingskader precies hetzelfde blijft, is te 
vinden in een uitspraak van de Afdeling. Deze 
zaak ging over het zonder vergunning aan-
brengen van lichtreclame.31 Burgemeester en 
wethouders van Amstelveen legden D-reizen, 
de overtreder, een last onder dwangsom op. 
De grondslag van de last was in het primaire 
besluit het overtreden van een bepaling uit 
de APV. In het besluit op bezwaar werd de 
grondslag gewijzigd in de overtreding van art. 
40 Woningwet. Het ging bij nader inzien om 
bouwvergunningplichtige objecten. De Afde-
ling overweegt dat het in casu uitsluitend gaat 
om een verkeerde grondslag van het besluit. 
Het feitencomplex en de opgelegde last zijn 
hetzelfde gebleven. Bovendien blijft de beleids-
matige reden om te weigeren dezelfde, namelijk 
strijd met de redelijke eisen van welstand. Met 
deze wijziging blijven burgemeester en wethou-
ders binnen de grenzen van de heroverweging 
volgens de Afdeling. 
Meestal verandert ook het afwegingskader als er 
een andere juridische grondslag wordt gebruikt. 
Dit is bijvoorbeeld zo als een besluit inhouden-
de de afwijzing van een aanvraag, in het besluit 
op bezwaar opnieuw wordt afgewezen maar om 
een andere reden. Uit de jurisprudentie blijkt 
dat de hoogste bestuursrechters aanvaarden dat 
het bestuursorgaan een andere afwijzingsgrond 
gebruikt in het besluit op bezwaar.32 Ter illus-
tratie een zaak afkomstig van het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven.33 Een subsidie 
voor een CO2-reductieproject wordt in het 
primaire besluit afgewezen omdat het project 
ook zonder subsidie rendabel geëxploiteerd 
kan worden. In het besluit op bezwaar wordt de 

30 ABRvS 10 september 2003, AB 2004, 70 m.nt. OJ; LJN 

AJ3342.

31 ABRvS 21 juli 2004, AB 2004, 428 m.nt. BdeW; «JB» 

2004/313; LJN AQ3632.

32 Zie hierover de in Damen genoemde uitspraken 

 CRvB 7 juni 2001, AB 2001, 251; Vz. ABRvS 3 mei 

2001, AB 2001, 198 m.nt. Marseille. Damen e.a. 2009, 

p.199.

33 CBb 9 mei 2002, AB 2002, 225 m.nt. JHvdV; LJN 

AE3421.
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afwijzingsgrond dat er geen sprake is van extra 
investeringskosten omwille van het milieu. Het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven vindt 
een dergelijke wijziging acceptabel: ‘Zoals het 
college onder meer in zijn uitspraak van 25 
februari 1997 (AB 1997/455) heeft overwogen 
staat de bepaling van art. 7:11 lid 1 Awb in-
houdende dat de heroverweging plaatsvindt op 
grondslag van het bezwaar, in beginsel niet in 
de weg aan handhaving van de afwijzing op een 
andere grond dan die waarop het in bezwaar 
bestreden primaire besluit steunt.’34 

Er worden andere feiten ten grondslag gelegd aan 
een verder gelijkblijvend besluit

Het lijkt ons dat als in het besluit op bezwaar 
alleen de feitelijke grondslag verandert, het 
besluit te beschouwen is als resultaat van de 
heroverweging. De reden om gewijzigde feiten 
op te nemen als een aparte categorie is dat het 
in de rechtspraak soms vermeld wordt. Een 
verschuiving wordt soms niet acceptabel geacht 
mede omdat het besluit op bezwaar op een 
ander feitencomplex is gebaseerd.35

Het is echter juist de bedoeling dat het bestuur 
in de bezwaarfase nog een keer goed kijkt of 
de feiten waarop het besluit gebaseerd is, goed 
zijn vastgesteld. Mocht het bestuur erachter ko-
men dat er iets schort aan de feitenvaststelling 
waarop het primaire besluit gebaseerd is, dan 
moet het de juiste feiten alsnog meenemen. Dat 
is alleen anders als dit zou leiden tot een ontoe-
laatbare reformatio in peius. Het lijkt erop dat 
het besluit op bezwaar pas echt over een andere 
situatie gaat als er méér verandert dan alleen de 
feiten waarop het besluit gebaseerd wordt.
Hierboven is in paragraaf 1.2 al aan de orde 
geweest dat dit ook geldt voor het meenemen 
van nieuwe feiten en omstandigheden. Het 

bestuur moet de situatie ex nunc beoordelen 
en dus nieuwe feiten en omstandigheden 
meenemen. Een ex nunc-beoordeling leidt op 
zichzelf nog niet tot een verschuiving van de 
besluitvorming.

Alleen een andere inhoud 

Met de inhoud van het besluit bedoelen we de 
wijze waarop het besluit de rechtsverhouding 
vaststelt. Bijvoorbeeld dat de aanvraag afge-
wezen wordt, of dat de uitkering ingetrokken 
wordt vanaf een bepaalde datum. Een wijziging 
in de inhoud is natuurlijk ook aan de orde als 
de bezwaarde (gedeeltelijk) gelijk krijgt. Een 
dergelijke wijziging is zonder meer mogelijk. 
Daarmee treedt het bestuur niet buiten de 
grenzen van de heroverweging. Het is een an-
dere situatie als het bestuursorgaan bij nader 
inzien een andere inhoud aan het besluit wil 
geven, zonder dat daarom gevraagd is. De Af-
deling accepteert dat in het besluit op bezwaar 
een last onder dwangsom wordt opgelegd, 
terwijl in het primaire besluit beslist werd om 
bestuursdwang toe te passen.36 Andersom is het 
ook toegestaan dat een primair besluit tot het 
opleggen van een last onder dwangsom wordt 
vervangen door een besluit op bezwaar waarin 
bestuursdwang wordt toegepast.37 

Wijziging van de feiten en de inhoud

Het veranderen van de inhoud van het besluit 
hangt vaak samen met een ander feitencomplex 
dat ten grondslag wordt gelegd aan het besluit. 
Bij het wijzigen van de feiten waarop het besluit 
gebaseerd is en/of de inhoud van het besluit 
wordt het moeilijker om te bepalen of dit is 
toegestaan. Hier wordt de jurisprudentie casu-
istischer. Ook lijken de hoogste rechtscolleges 

34 ABRvS 5 maart 2008, AB 2008, 167 m.nt. P.J. Stolk.

35 ABRvS 10 september 2003, AB 2004, 2 m.nt. BdeW; 

LJN AJ3369.

36 Zie ABRvS 18 juni 1998, AB 1999, 28 m.nt. 

 J. Struiksma; LJN ZF3387 en ABRvS 14 mei 2003, 

«JB» 2003/185; LJN AF8615.

37 Zie ABRvS 27 februari 2008, AB 2008, 168 m.nt. 

F.C.M.A. Michiels; «JB» 2008/91; LJN BC5249.
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wat van mening te verschillen. De Centrale 
Raad lijkt meer wijzigingen te accepteren dan 
de Afdeling. Daarbij zou een rol kunnen spe-
len dat de Afdeling vaker te maken krijgt met 
zaken waarin derde-belanghebbenden een rol 
spelen. Toch verklaart dit niet altijd waarom 
de Afdeling streng is op dit punt. Zie bijvoor-
beeld de volgende casus waarin geen derden 
betrokken zijn. 
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid legt aan een bedrijf een boete op 
vanwege overtreding van de Arbeidsomstan-
dighedenwet.38 Aanleiding voor de boete is 
dat er een bedrijfsongeval met een overhead-
deur heeft plaatsgevonden. Het bedrijf maakt 
bezwaar. In het besluit naar aanleiding van 
dit bezwaarschrift wordt een boete opgelegd 
op grond van een andere bepaling van de 
Arbeidsomstandighedenwet. Overtreding van 
laatstbedoelde bepaling is minder ernstig en 
daarom wordt de boete gehalveerd. De Afdeling 
gaat niet akkoord: 

‘(…) de beslissing in heroverweging (strekt) 
niet zover, dat de beslissing op het bezwaar-
schrift op overtreding van andere voorschriften 
kan worden gebaseerd, dan die welke aan het 
primaire besluit ten grondslag zijn gelegd. 
Door de wijziging van de rechtsgrond gaat het 
besluit van 22 oktober 2001 [dat is het besluit 
op bezwaar: CJAMM en KFB] de grondslag van 
het besluit te buiten, zodat het dient te worden 
aangemerkt als een nieuw besluit.’ 

Het lijkt ons hier niet alleen te gaan over een 
wijziging van de juridische grond en/of de 
grond van het besluit. Ook de inhoud van het 
besluit wordt gewijzigd, want er wordt een 
andere sanctie opgelegd. Bovendien wordt het 
besluit gebaseerd op een ander feitencomplex: 
in de bezwaarprocedure komt naar voren dat 
het ongeval is ontstaan door onvoldoende 

borging en niet, zoals eerder gedacht, vanwege 
onvoldoende onderhoud. 
De Centrale Raad ziet de grenzen van de her-
overweging ruimer. In een bepaalde zaak stond 
een afwijzing van een aanvraag voor een WW-
uitkering centraal.39 Het besluit op bezwaar 
was gebaseerd op een andere grondslag dan het 
primaire besluit. Bovendien was de weigering 
gebaseerd op een ander feitencomplex. Tijdens 
de bezwaarprocedure had de Raad van Bestuur 
van het UWV nieuwe informatie ingewonnen 
bij de voormalige werkgever van de belang-
hebbende over de aard van de werkloosheid. 
Ondanks dat hier sprake is van een aanzienlijke 
wijziging vindt de Raad dit in beginsel niet in 
strijd met art. 7:11 Awb. De Raad zegt in dit 
kader:

‘dat niet snel kan worden geconcludeerd dat 
de heroverweging is uitgemond in een primair 
besluit. In het onderhavige geval is er geen 
sprake van dat de beslissing op bezwaar niet 
langer als het resultaat van de heroverweging is 
te beschouwen, nu het onderwerp van geschil 
de afwijzing van een aanvraag om een WW-
uitkering per een bepaalde datum is. Dat aan 
die afwijzing andere overwegingen ten grond-
slag zijn gelegd en daarbij tevens andere feiten 
zijn aangevoerd doet, gelet op het voorgaande, 
daar niet aan af.’ 

Toch is het bestreden besluit in casu onrecht-
matig, omdat de Raad van Bestuur van het 
UWV niet zorgvuldig genoeg is geweest. Het 
had de belanghebbende beter in staat moeten 
stellen om te reageren op de voorgenomen wij-
zigingen. De Raad overweegt: ‘Het voornemen 
ten aanzien van de beslissing op bezwaar zou 
bijvoorbeeld in een meer uitgewerkte vorm 
kenbaar kunnen worden gemaakt, zoals in een 
voorlopig standpunt of een concept-besluit.’ 
Hieruit blijkt opnieuw dat het beginsel van 

38 ABRvS 10 september 2003, AB 2004, 2 m.nt. BdeW; 

LJN AJ3369.

39 CRvB 25 juni 2003, «JB» 2003/247.
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hoor en wederhoor een zeer belangrijke rol 
speelt bij het wijzigen van een besluit in de 
bezwaarprocedure.

Alleen een andere periode

Het lijkt erop dat beslissen over een andere pe-
riode dan in het primaire besluit geaccepteerd 
wordt, mits het om een kleine verschuiving gaat 
ten gunste van de bezwaarde. In de volgende 
zaak werd een beslissing gezien als een besluit 
op bezwaar, ondanks dat het besluit een andere 
ingangsdatum had dan het primaire besluit. 
Het ging in deze zaak om een verlaging van het 
arbeidsongeschiktheidspercentage. In het be-
sluit dat naar aanleiding van het bezwaarschrift 
wordt genomen, wordt dezelfde verlaging 
doorgevoerd als in het primaire besluit. Anders 
dan in het primaire besluit gaat de verlaging 
een aantal maanden later in. Ook hier oordeelt 
de Raad dat het besluit dat naar aanleiding van 
het bezwaarschrift wordt genomen, een besluit 
op bezwaar is. Van belang is daarbij volgens 
de Raad dat beide besluiten zijn gebaseerd op 
hetzelfde feitencomplex.40 

Andere periode + een andere (juridische) grond-
slag + een andere feitelijke grondslag 

Er zijn gevallen waarin er wel erg wordt afge-
weken van de oorspronkelijke beslissing. In het 
hierna volgende geval vond de Raad de grenzen 
van de heroverweging overschreden.41 Bij het 
besluit in primo werd het recht op bijstand 
met ingang van 28 oktober 1998 beëindigd 
vanwege het voeren van een gezamenlijke 
huishouding. In het besluit op bezwaar is de 

datum veranderd naar 1 november 1998. De 
rechtbank vernietigt het besluit op bezwaar 
omdat niet is komen vast te staan dat er sprake 
was van een gezamenlijke huishouding.42 In 
het vervangende besluit op bezwaar wordt het 
recht op bijstand beëindigd met ingang van 
1 februari 1999 om een heel andere reden, 
te weten dat belanghebbende haar uitkering 
per die datum opgezegd heeft. Dit besluit op 
bezwaar verschilt op wel heel veel punten van 
het primaire besluit: het gaat om een andere 
periode, een andere grond om de uitkering te 
beëindigen met bijbehorende andere juridische 
grondslag en het is ook gebaseerd op een ander 
feitencomplex. De Centrale Raad vindt dat dit 
besluit niet kan worden gezien als een besluit 
op bezwaar, maar moet worden aangemerkt als 
een primair besluit.

Wijzigen van de normadressaten

In een tweetal recente uitspraken in dezelfde 
zaak is door de (Voorzitter van de) Afdeling be-
stuursrechtspraak uitgemaakt dat in het kader 
van de volledige heroverweging in bezwaar de 
kring van adressaten kan worden uitgebreid.43 
In deze zaak werd een dwangsombesluit dat 
vanwege het zonder de vereiste milieuvergun-
ning in bedrijf hebben van een varkensstal 
ambtshalve aan ‘A’ was opgelegd, in het kader 
van de volledige heroverweging in bezwaar 
‘omgezet’ in een bestuursdwangbesluit aan ‘A’, 
‘B’ en ‘C’ vanwege dezelfde overtreding.
Tamelijk kort door de bocht wordt door de 
Afdeling overwogen dat het college van burge-
meester en wethouders bevoegd is in het kader 
van bezwaar het aantal aangeschrevenen ten 

40 CRvB 4 april 2001, “JB» 2001/137 m.nt. ARN; 

RSV 2001, 146; USZ 2001, 163 m.nt. Den Ouden; LJN 

ZB9197.

41 CRvB 28 maart 2006, AB 2006, 312 m.nt. B.W.N. de 

Waard; JWWB 2006, 145; LJN AV7791.

42 Dat het besluit op bezwaar een iets andere ingangsda-

tum heeft, een wijziging ten gunste van de bezwaarde, 

 ziet de rechtbank blijkbaar niet als een overschrijding 

van de grenzen van de heroverweging.

43 Vz. ABRvS 11 mei 2007, AB 2007, 260 m.nt. F.C.M.A. 

Michiels; LJN BA6226 (voorlopige voorziening) en 

ABRvS 27 februari 2008, AB 2008, 168 m.nt. F.C.M.A. 

Michiels; «JB» 2008/91; LJN BC5249 (bodemproce-

dure). 
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opzichte van het primaire besluit uit te brei-
den. Wel dienen de nieuw aangeschrevenen in 
beginsel op grond van art. 4:8 Awb te worden 
gehoord voordat hiertoe wordt besloten.
Beide uitspraken zijn door Michiels van kriti-
sche annotaties voorzien. Naar zijn mening kan 
uit de wetsgeschiedenis, de jurisprudentie noch 
uit de literatuur betreffende art. 7:11 Awb wor-
den afgeleid dat een dergelijke uitbreiding van 
adressaten van een sanctie in de bezwaarfase tot 
de mogelijkheden kan behoren. En het gevolg 
van die uitbreiding, te weten dat de ‘nieuw-
komers’ in de procedure de mogelijkheid van 
bezwaar wordt ontnomen, kan in zijn ogen geen 
genade vinden.44 De vraag kan echter worden 
gesteld of deze uitspraken wel zo opzienbarend 
zijn als zij lijken te zijn.
In de eerste plaats is er in deze zaak vermoede-
lijk45 geen sprake van echte ‘nieuwkomers’ in de 
procedure, doordat het gaat om betrokkenheid 
van een vennootschap onder firma (‘C’) en van 
de afzonderlijke vennoten (‘A’ en ‘B’) dan wel 
van een rechtspersoon die wordt geleid door de 
beide andere betrokkenen.46 Vanuit deze optiek 
is er sprake van een wijziging van de tenaam-
stelling van de sanctie in de bezwaarfase en dat 
is in de jurisprudentie van de Afdeling – zeker in 
het kader van milieuzaken – geen noviteit.
Voorts kan worden gewezen op de vaste juris-
prudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak 
inzake het opleggen van een sanctiebesluit in 
bezwaar. Indien een bestuursorgaan op grond 
van de heroverweging van een besluit tot afwij-
zing van een verzoek om handhaving alsnog 
beslist om handhavend op te treden, dient 
het tegelijk met het herroepen van het weige-
ringsbesluit alsnog een handhavingsbesluit te 

nemen. Alleen het in het vooruitzicht stellen 
van een handhavingsbesluit is in strijd met art. 
7:11 Awb.47 In dit soort gevallen wordt degene 
aan wie de sanctie wordt opgelegd eveneens 
‘beroofd’ van een rechtsbeschermingsinstan-
tie, zij het dat deze (rechts)persoon al wel als 
belanghebbende in de procedure betrokken 
zal zijn geweest. De door de Afdeling in dit 
soort zaken gehanteerde redenering past bij de 
hoofdregel dat de heroverweging finaal moet 
zijn en moet leiden tot een definitief bestuurlijk 
oordeel over het geschil. Als de onderhavige 
uitspraken in dezelfde sleutel worden geplaatst, 
is de stap die door de (Voorzitter van de) Afde-
ling wordt gezet niet zo’n heel erg grote.
Al met al plaatsen wij minder kritische kant-
tekeningen bij deze uitspraken dan Michiels. 
Met Michiels zijn wij het echter wel eens dat de 
verwijzing naar art. 4:8 Awb een merkwaardige 
is, omdat dit artikel het horen in het kader van 
de fase van de primaire besluitvorming betreft. 
Wat hier verder ook van zij, ook zonder de 
verwijzing naar art. 4:8 Awb is het bestuurs-
orgaan op grond van het principe van hoor 
en wederhoor verplicht om de ‘nieuwkomers’ 
te horen alvorens in bezwaar een sanctie op 
te leggen.

Voor het eerst inhoudelijk beslissen in het besluit 
op bezwaar

Op grond van art. 4:5 Awb kan een bestuurs-
orgaan in sommige gevallen besluiten een 
aanvraag niet te behandelen. Tegen een besluit 
om een aanvraag niet te behandelen kan be-
zwaar worden gemaakt. Het gebeurt soms dat 
tijdens de bezwaarfase de aanvraag zo wordt 

44 ‘A’, ‘B’ en ‘C’ hebben tegen de aanzegging bestuurs-

dwang tevens een bezwaarschrift ingediend. Het 

bezwaarschrift is doorgezonden naar de Afdeling 

bestuursrechtspraak ter behandeling als beroepschrift.

45 Door de anonimisering van de betrokkenen is dit niet 

voor 100% zeker.

46 Michiels geeft dit ook aan in zijn noot onder AB 2007, 

260.

47 ABRvS 2 maart 2005, AB 2005, 170 m.nt. ABB; LJN 

AS8404. Een vergelijkbare redenering kan worden 

aangetroffen in ABRvS 12 december 2007, AB 2008, 

158 m.nt. T.E.P.A. Lam; LJN BB9914.
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aangevuld, dat alsnog een inhoudelijk besluit 
kan worden genomen. Als het bestuursorgaan 
de primaire beslissing herroept en alsnog een 
inhoudelijk besluit neemt, is het de vraag of 
dit besluit een nieuw primair besluit of een 
besluit op bezwaar betreft. De Afdeling is van 
mening dat er in zo’n situatie sprake is van 
een besluit op bezwaar.48 Met deze uitspraak 
verlaat de Afdeling haar eerdere standpunt dat 
een dergelijk besluit gezien moest worden als 
een primair besluit.49 
Een andere vraag is of het bestuursorgaan 
een keuze heeft om al dan niet inhoudelijk te 
beslissen op een bezwaarschrift dat is gericht 
tegen het niet in behandeling nemen van de 
aanvraag.50 De Afdeling maakt onderscheid 
tussen gevallen waarin het bestuursorgaan 
terecht de aanvraag op grond van art. 4:5 Awb 
buiten behandeling heeft gelaten en gevallen 
waarin dit ten onrechte is gebeurd. Heeft het 
bestuursorgaan de aanvraag terecht buiten 
behandeling gelaten, dan is het ter keuze van 
het bestuursorgaan of het in de bezwaarfase 
alsnog een inhoudelijk besluit neemt. Komt het 
bestuursorgaan daarentegen in de bezwaarfase 
tot de conclusie dat art. 4:5 Awb ten onrechte 
is toegepast, dan moet het alsnog een inhou-
delijk besluit nemen.51 De Centrale Raad van 
Beroep wijst niet expliciet op de discretionaire 
bevoegdheid van het bestuursorgaan op dit 
punt. Duidelijk is dat de Raad in beginsel ak-
koord is als het bestuursorgaan ingeval art. 4:5 

is toegepast, de alsnog in de bezwaarprocedure 
overgelegde gegevens niet meeneemt in het 
besluit op bezwaar.52 

4.  Splitsen van besluitvorming in de 
bezwaarfase

In zijn al eerder vermelde artikel in dit tijd-
schrift gaat Sanders slechts summier in op 
het splitsen van de besluitvorming in de be-
zwaarfase. Hij volstaat met de constatering dat 
gesplitste besluitvorming in bezwaar volgens 
vaste jurisprudentie niet is toegestaan.53

De hoofdregel dat de heroverweging finaal 
moet zijn en moet leiden tot een definitief 
bestuurlijk oordeel over het geschil, staat nog 
steeds als een huis. Het besluit op bezwaar 
moet duidelijkheid geven over zowel het lot 
van het primaire besluit als de inhoud van 
een eventueel vervangend besluit.54 Indien 
een bestuursorgaan na heroverweging tot 
de conclusie komt dat het primaire besluit 
niet in stand kan blijven en er nog een nieuw 
besluit nodig is, kan dat orgaan niet volstaan 
met (gedeeltelijke) gegrondverklaring van het 
bezwaar.55 Het zal in zo’n geval bij het besluit 
op bezwaar zowel het primaire besluit moeten 
herroepen als daarvoor in de plaats een nieuw 
besluit moeten stellen. Het splitsen van de be-
sluitvorming op bezwaar in twee delen, waarbij 
eerst het primaire besluit wordt herroepen en 
een apart (vervolg)besluit in het vooruitzicht 

48 Dit blijkt uit ABRvS 16 juli 2008, «JB» 2008/196 m.nt. 

Albers; LJN BD7360.

49 Zie ABRvS 20 november 2006, AB 2007, 133 m.nt.  

I. Sewandono. 

50 Hierover: J.C.A. de Poorter, ‘Kroniek Bestuursproces-

recht’, NTB 2008, 32, p. 244-245.

51 Zie ABRvS 16 juli 2008, «JB» 2008/196 m.nt. Albers; 

LJN BD7360. Herhaald in: ABRvS 1 oktober 2008, AB 

2009, 17 m.nt. A.T. Marseille.

52 CRvB 31 december 2007, LJN BC1118.

53 Sanders 2005, p. 14-15.

54 L.M. Koenraad, K.H. Sanders, Besluiten op bezwaar, 

Deventer: Kluwer 2006, p. 125.

55 Als het bestuursorgaan volstaat met de enkele ge-

grondverklaring van het bezwaar, kan deze beslissing 

niet worden aangemerkt als een besluit in de zin 

van art. 1:3 Awb. Het tegen een dergelijke beslissing 

gerichte beroep wordt door de Afdeling bestuurs-

rechtspraak gezien als een beroep tegen het uitblijven 

van een besluit in de zin van art. 6:2, onder b, Awb: 

ABRvS 15 december 2004, «JB» 2004/43 m.nt. RvD; 

LJN AR7540. 
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wordt gesteld, is dus in beginsel (nog steeds) 
niet toegestaan.56 
Recente ontwikkelingen brengen ons er even-
wel toe om de splitsing van de besluitvorming 
in de bezwaarfase opnieuw onder de loep te 
nemen. In een advies van de Raad van State dat 
is uitgebracht naar aanleiding van een in 2005 
gehouden symposium over het terugkoppelen 
van ervaringen van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak op het terrein van onder meer het 
bestuursrecht naar de wetgever, constateert 
de Raad dat de in art. 7:10 Awb neergelegde 
termijnen voor bepaalde categorieën besluiten 
een knelpunt vormen. Voor het nemen van 
het complete besluit op bezwaar heeft een 
bestuursorgaan thans in beginsel een termijn 
van maximaal veertien weken (art. 7:10 Awb).57 
In de meeste gevallen hoeft besluitvorming op 
bezwaar binnen de gestelde (maximale) termijn 
voor een bestuursorgaan niet problematisch te 
zijn. In een aantal meer complexe procedures 
blijkt complete besluitvorming binnen die ter-
mijn echter (vrijwel) onmogelijk te zijn.
Het gaat dan om situaties waarin voor het ne-
men van het vervangende besluit een aanmer-
kelijk langere termijn nodig is dan die van art. 
7:10 Awb, omdat alsnog een wettelijk voorge-
schreven procedure dient te worden doorlopen 
of een verplicht extern advies dient te worden 
ingewonnen. Ook in situaties waarin voor de 
aanvankelijke afwijzing van een aanvraag min-
der strenge procedure-eisen golden dan voor 
een positieve beslissing, wordt de (maximale) 

termijn van art. 7:10 Awb als knelpunt ervaren. 
De Raad van State noemt als voorbeelden van 
de genoemde situaties gevallen waarin alsnog 
de procedure van art. 19 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (WRO) moet worden 
gevolgd, of een MER-procedure moet worden 
doorlopen, of waarin vanwege de gegrondheid 
van het bezwaar een medisch of arbeidskundig 
onderzoek moet worden verricht.58

Omdat art. 7:10 Awb het bestuursorgaan noch 
de rechter ruimte biedt voor het maken van een 
uitzondering voor dit soort complexe proce-
dures, geeft de Raad van State de regering in 
overweging om in art. 7:11 een voorziening te 
treffen voor onder meer de hiervoor genoemde 
situaties. Dit zou volgens de Raad kunnen in 
de vorm van een uitzondering op de in art. 
7:10 Awb genoemde termijnen of door de ver-
dagingsregeling van die bepaling op te zetten 
zoals in art. 4:14 Awb. Het verdient volgens de 
Raad bovendien aanbeveling om in de toe-
lichting bij een wetsvoorstel dat de bedoelde 
wijziging(en) bevat, uit te leggen dat gesplitste 
besluitvorming op bezwaar niet verenigbaar is 
met het stelsel van art. 7:11 Awb.59

Nu de Afdeling bestuursrechtspraak zelf heeft 
aangegeven de (maximale) termijn van art. 7:10 
Awb in een aantal gevallen als een knelpunt te 
ervaren, is het interessant te bekijken hoe de 
Afdeling daarmee in haar uitspraken omgaat. 
Een speurtocht door de recente Afdelingsju-
risprudentie levert een drietal uitspraken op 
waarin de Afdeling expliciet oordeelt dat in 

56 Zie onder meer: ABRvS 6 juni 1995, AB 1995, 416 

m.nt. C.P.J. Goorden; ABRvS 27 mei 1999, AB 2000, 

13 m.nt. GJ en ABRvS 26 april 2006, LJN AW3986; 

CRvB 2 oktober 2003, TAR 2004, 25; LJN AM2584; 

CBb 8 oktober 1997, ABkort 1997, 686.

57 Verder uitstel is alleen mogelijk als de indiener van 

het bezwaarschrift instemt met dat uitstel en andere 

belanghebbenden door verder uitstel niet worden 

geschaad of eveneens daarmee instemmen.

58 Advies Raad van State 7 oktober 2005, 

W03.05.0206/1, www.raadvanstate.nl; Kamerstukken 

II 2005/2006, 30 300 VI, nr. 169, Bijlage 2, p. 9. Zie in 

dit verband ook: Kamerstukken II 2008/2009, 31 751, 

nr. 4, p. 4.

59 Advies Raad van State 7 oktober 2005, 

W03.05.0206/1, www.raadvanstate.nl; Kamerstukken 

II 2005/2006, 30 300 VI, nr. 169, Bijlage 2, p. 9-10.
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het concrete geval gefaseerde besluitvorming 
op bezwaar niet in strijd is met art. 7:11 Awb.60 
In een vierde zaak komt de Afdeling op een wat 
omfloerstere wijze tot dezelfde conclusie. 
Hoewel het hier strikt genomen niet om een 
noviteit gaat – in een uitspraak van 10 decem-
ber 2003 heeft de Afdeling het mogelijk geacht 
dat in twee delen op een bezwaarschrift werd 
beslist zonder in strijd met art. 7:11, tweede lid, 
Awb te komen61 – is het aantal kort op elkaar 
volgende uitspraken opvallend. Voor een goed 
begrip wordt hierna eerst in chronologische 
volgorde de inhoud van de uitspraken, die alle 
betrekking hebben op een vrijstellingsproce-
dure, geschetst.
In de eerste zaak draaide het onder meer om 
een door het college van burgemeester en wet-
houders van Brunssum verleende vrijstelling 
ex art. 19, derde lid, WRO en bouwvergun-
ning voor het oprichten van een garage en 
een tuinhuis, waartegen bezwaar is gemaakt. 
In mei 2004 wordt het bezwaar ongegrond 
verklaard, de vrijstelling herroepen en wordt 
door het college besloten hangende bezwaar 
de procedure voor een binnenplanse vrijstel-
ling te doorlopen. In oktober 2004 wordt de 
binnenplanse vrijstelling verleend en wordt de 
bouwvergunning voor de garage en het tuin-
huis in stand gelaten. De Afdeling overweegt 
dat tussen de ongegrondverklaring van het 
bezwaar en de gedeeltelijke herroeping van 
het bestreden besluit enerzijds en de bijna vijf 
maanden later alsnog verleende bouwvergun-
ning anderzijds een onverbrekelijke samenhang 
bestaat. De besluiten dienen te worden opgevat 
als de samenstellende bestanddelen van de in 
heroverweging gegeven volledige beslissing op 

bezwaar. Het tijdsverloop tussen beide besluiten 
is, gelet op de gevoerde vrijstellingsprocedure, 
niet van dien aard dat sprake is van een wijze 
van beslissen in strijd met art. 7:11 Awb.62

In de volgende zaak verklaarde de gemeente-
raad van Wieringermeer de bezwaren tegen 
een geweigerde vrijstelling ex art. 19 WRO, 
die nodig was om een bepaald bouwplan te 
realiseren, gegrond en gaf hij uiting aan het 
voornemen toepassing te geven aan art. 19a, 
vierde lid, WRO. De Afdeling oordeelde dat 
met het onder gegrondverklaring van het 
bezwaar in gang zetten van de procedure van 
art. 19a, vierde lid, WRO het primaire besluit 
geacht moest worden te zijn herroepen. De 
omstandigheid dat voor het herroepen besluit 
tot weigering van de vrijstelling nog geen 
vervangend besluit in de plaats was gesteld, 
leverde geen schending van art. 7:11 Awb op, 
aangezien het ten tijde van het nemen van het 
besluit op bezwaar voor de gemeenteraad nog 
niet mogelijk was een vervangend besluit op het 
verzoek om vrijstelling te nemen, nu daartoe 
eerst de wettelijke vrijstellingsprocedure diende 
te worden doorlopen.63

In de voorlaatste zaak had het college van 
burgemeester en wethouders van Borsele een 
verleende bouwvergunning herroepen en 
in het besluit op bezwaar aangekondigd dat 
het aan de gemeenteraad zou voorstellen om 
een procedure te starten tot het verlenen van 
vrijstelling ex art. 19, eerste lid, WRO. De Afde-
ling oordeelde dat over de hiervoor geschetste 
hoofdregel anders moet worden geoordeeld in 
de situatie dat het nemen van een vervangend 
besluit nog niet mogelijk is, omdat alsnog een 
wettelijk voorgeschreven procedure dient te 

60 Wij pretenderen geen volledigheid.

 Wij wijzen er voorts op dat de Afdeling bestuurs-

rechtspraak art. 7:11 Awb niet als een bepaling van 

openbare orde lijkt te zien, waardoor ambtshalve 

toetsing van gefaseerde besluitvorming op bezwaar 

niet aan de orde is. Zie in dit verband: ABRvS  

17 september 2003, «JB» 2003/299 m.nt. 

 C.L.G.F.H.A.; LJN AK4023.

61 «JB» 2004/53; LJN AN9740.

62 ABRvS 6 juni 2006, Gst. 2006, 165 m.nt. L.J.M.  

Timmermans; AB 2006, 327 m.nt. A.R. Neerhof; LJN 

AX7087.

63 ABRvS 27 september 2006, «JB» 2007/4; LJN AY8908.
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worden doorlopen, waarmee geruime tijd 
kan zijn gemoeid.64 Nu het nemen van een 
vervangend besluit voor het college nog niet 
mogelijk was, was de beslissing op bezwaar, 
bestaande uit de herroeping van het bestreden 
besluit en de verwijzing naar een nieuw te 
starten vrijstellingsprocedure, waarmee een vrij 
aanzienlijk langere termijn is gemoeid dan de 
beslistermijn van art. 7:10 Awb, niet genomen 
in strijd met art. 7:11.
In de laatste zaak herhaalt de Afdeling onder 
verwijzing naar de zaak Borsele, maar in iets 
andere bewoordingen, haar standpunt over 
de situaties waarin een uitzondering op de 
hoofdregel dat een besluit op bezwaar een 
finaal karakter dient te hebben, kan worden 
gemaakt. Kort gezegd komt de casus op het 
volgende neer.65 Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Bergen (N-H) 
heeft vrijstelling en bouwvergunning verleend 
voor twee semi-permanente kiosken. De voor 
de vrijstelling noodzakelijke ruimtelijke onder-
bouwing leunde met name op de aansluiting 
van het bouwplan bij zogenoemde duinbal-
kons66, die zonder verlening van vrijstelling 
en bouwvergunning zijn gerealiseerd. Tegen de 
met vrijstelling verleende bouwvergunning is 
een aantal bezwaarschriften ingediend. Bij het 
besluit op bezwaar zijn de bezwaren gegrond 
verklaard en de vrijstelling en bouwvergun-
ning gehandhaafd. Bijna een jaar later heeft het 
college het besluit op bezwaar ingetrokken, de 
bezwaren opnieuw gegrond verklaard en mede-
gedeeld dat een vervangend besluit zal worden 
genomen na afronding van de procedures met 
betrekking tot de duinbalkons. De Afdeling is 
van oordeel dat het college zich op het stand-
punt heeft mogen stellen dat het nemen van een 
vervangend besluit in deze situatie pas mogelijk 
is nadat vrijstelling en bouwvergunning voor de 

duinbalkons is verleend. Het (nieuwe) besluit 
op bezwaar is daarom niet in strijd met art. 
7:11 Awb.67

Hoewel het aantal zaken in korte tijd relatief 
gezien groot is, is het absolute aantal te klein 
om meer in het algemeen aan te kunnen geven 
in welke situaties mag worden aangenomen dat 
gefaseerde besluitvorming op bezwaar door de 
Afdeling niet op bezwaren stuit. Wij volstaan 
dan ook met enkele ‘highlights’. 
In alle uitspraken gaat het om een situatie 
waarin het alsnog volgen van een wettelijk 
voorgeschreven (vrijstellings)procedure ervoor 
zorgt dat de (maximale) termijn van art. 7:10 
Awb voor complete besluitvorming op bezwaar 
niet kan worden ‘gehaald’. In drie gevallen 
gaat het om een vrijstelling ex art. 19 WRO; 
in een geval om een binnenplanse vrijstelling. 
Enigszins onduidelijk blijft hoe fors de (te 
verwachten) overschrijding van de (maximale) 
termijn in dit soort procedures moet zijn om 
gesplitste besluitvorming op bezwaar te recht-
vaardigen. In meer algemene zin kan echter 
wel worden aangegeven dat – zoals de Afdeling 
het in de Zeeuwse zaak verwoordt – met de te 
volgen procedure een ‘vrij aanzienlijk langere 
termijn dan de beslistermijn van art. 7:10 Awb’ 
moet zijn gemoeid. Of zoals de Raad van State 
het in zijn wetgevingsadvies formuleert: voor 
het nemen van een vervangend besluit is een 
aanmerkelijk langere termijn dan die van art. 
7:10 Awb nodig. Dit betekent dat bij een (te 
verwachten) tamelijk geringe overschrijding 
van de beslistermijn van art. 7:10 Awb de 
hoofdregel dat de heroverweging finaal moet 
zijn en moet leiden tot een definitief bestuur-
lijk oordeel, in de weg zal staan aan gesplitste 
besluitvorming in bezwaar. Opgemerkt kan 
worden dat de (f)actoren die van belang (kun-
nen) zijn voor de tijd die naar verwachting 

64 ABRvS 6 december 2006, AB 2007, 200 m.nt. B.W.N. 

de Waard; LJN AZ3738.

65 Voor de feiten is mede gebruikgemaakt van de uit-

spraak in voorlopige voorziening van de Voor-

 zieningenrechter van de rechtbank Alkmaar: Vzngr. 

Rb. Alkmaar 2 oktober 2006, LJN AZ0569.

66 Duinbalkons zijn houten vlonders in het duin.

67 ABRvS 11 juni 2008, LJN BD3617.
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gemoeid zal zijn met het alsnog volgen van 
een wettelijk voorgeschreven procedure uit de 
wettelijke voorschriften zelf kunnen worden 
afgeleid. Zo kan een wettelijk voorschrift in-
houden dat een besluit wordt voorbereid met 
de procedure van Afdeling 3.4 van de Awb en/
of besluitvorming door een ander bestuurs-
orgaan voorschrijven. Het soort (f)actor is 
relevant voor de te verwachten termijn. Aan 
een wettelijk vastgelegde termijn valt immers 
niet te tornen en besluitvorming door het ene 
bestuursorgaan kan soms meer tijd in beslag 
nemen dan besluitvorming door het andere 
bestuursorgaan vanwege de gehanteerde ver-
gadercyclus. En het feit dat een bestuursorgaan 
pas kan besluiten op bezwaar nadat wettelijk 
voorgeschreven ‘externe’ besluitvorming heeft 
plaatsgevonden, zal veelal een ‘nadelig’ effect 
hebben op de lengte van de termijn. 
Zijn er uit het voorafgaande lijnen te trekken 
naar de toekomst? Ja en nee. We sluiten af waar 
we mee begonnen, namelijk met de constate-
ring dat uitgangspunt blijft dat de bezwaarpro-
cedure eindigt met één beslissing, het besluit 
zoals dat na heroverweging luidt, waardoor er 
voor gefaseerde besluitvorming in bezwaar in 
beginsel geen plaats is.68 De Afdelingsjurispru-
dentie laat zien dat meer dan voorheen, maar 
nog steeds in hoogst uitzonderlijke gevallen, 
de Afdeling splitsing van de besluitvorming in 

bezwaar toestaat. De door ons gevonden uit-
zonderingsgevallen hebben alle te maken met 
een alsnog te volgen vrijstellingsprocedure op 
basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
Per 1 juli 2008 is deze wet vervallen en vervan-
gen door de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In 
de Wro is geen mogelijkheid opgenomen tot het 
verlenen van vrijstelling van een bestemmings-
plan. Deze categorie van uitzonderingsgevallen 
zal dus op zichzelf beschouwd tot het verleden 
gaan behoren. 

Maar ook los van het voorafgaande, ligt een 
toename van toegestane splitsing niet voor 
de hand. Weliswaar zorgt op dit moment de 
maximale termijn van art. 7:10 als gevolg van de 
noodzaak van het alsnog volgen van een wette-
lijk voorgeschreven procedure69, het inwinnen 
van een verplicht extern advies of strengere 
procedure-eisen, nog steeds voor problemen 
en kan dat aanleiding zijn voor de Afdeling om 
splitsing toe te staan, maar erg waarschijnlijk is 
het laatste niet. Hoewel het er op dit moment 
niet naar uitziet dat het hiervoor vermelde 
advies van de Raad van State inzake een wijzi-
ging van art. 7:10 Awb een wettelijk vervolg zal 
krijgen70, zal de druk op de bestuurlijke ketel 
om binnen de gestelde (maximale) termijn te 
blijven verminderen doordat voor alle besluiten 
op bezwaar – en dus niet alleen voor bepaalde 
categorieën besluiten – de termijn voor het 

68 Zie in dit verband de noot van P.J.J. van Buuren onder 

Vz. ABRvS 7 augustus 1997, AB 1998, 96. In deze 

uitspraak laat de Voorzitter in het midden of de Afde-

ling in casu tot het oordeel komt dat de Awb zich niet 

verzet tegen besluitvorming naar aanleiding van het 

bezwaar in twee gescheiden geschriften van verschil-

lende datum.

69 In dit verband kan worden gewezen op het feit dat er 

een samenhang kan bestaan tussen een bouwvergun-

ning en een op basis van de Wro te verlenen onthef-

fing die wordt voorbereid met de procedure van 

Afdeling 3.4 Awb. In dit soort situaties zouden er met 

de in de beschreven jurisprudentie vergelijk-

 bare ‘splitsingsperikelen’ kunnen ontstaan.

70 In het nader rapport is aangegeven dat het kabinet 

eventuele wetswijzigingen wil opnemen in het wets-

voorstel aanpassing bestuursprocesrecht:  

Kamerstukken II 2005/2006, 30 300 VI, nr, 169, Bijlage 

1, p. 3. Voor zover thans bekend komt een dergelijke 

wijziging hierin niet voor: zie hiervoor het vooront-

werp van Wet aanpassing bestuursprocesrecht, zoals 

gepubliceerd op www.justitie.nl en Kamerstukken 

II 2008/2009, 31 751, nr. 4, p. 3. De Raad van State 

heeft op 31 oktober 2008 advies over het wetsvoorstel 

uitgebracht. Het advies en het wetsvoorstel zijn nog 

niet openbaar.
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besluiten op bezwaar zal worden verlengd.71 
De verlenging van de termijn houdt verband 
met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig 
beslissen72, waarin het systeem van verbeuring 
van een dwangsom bij te late besluitvorming 
(in bezwaar) wordt geïntroduceerd. Het is de 
bedoeling dat laatstgenoemde wet uiterlijk per 
1 januari 2010 in werking treedt. Waar simpel-
weg meer tijd is voor complete besluitvorming 
op bezwaar, is er minder kans op een (forse) 
termijnoverschrijding.
Mochten bestuursorganen bij een dreigende 
(forse) termijnoverschrijding al in de verlei-
ding komen om maar gesplitst te besluiten op 
bezwaar om aldus een dwangsom vanwege te 
late besluitvorming op bezwaar te vermijden, 
dan zullen zij hoogstwaarschijnlijk bij de Afde-
ling van een koude kermis thuiskomen. En niet 
alleen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Van 
de andere hoogste bestuursrechters zijn ons 
zelfs geen uitzonderingen op de hoofdregel van 
finale geschilbeslechting in bezwaar bekend!73

5.  Conclusies

In bezwaar vindt verlengde besluitvorming 
plaats. Het komt voor dat deze besluitvor-
ming niet over precies dezelfde punten gaat 
als waarover in het primaire besluit beslist is. 
Er zijn verschillende redenen waarom er een 
verschuiving plaatsvindt: soms omdat een be-
langhebbende nieuwe punten aansnijdt in de 
bezwaarfase, soms omdat het bestuursorgaan 

bij nader inzien over een (iets) andere situatie 
wil beslissen. Ook kan het voorkomen dat 
nieuwe feiten en omstandigheden leiden tot een 
verschuiving van de grenzen van de besluitvor-
ming zoals in paragraaf 1.2 is beschreven.
In paragraaf 2 zijn een paar gevallen aan de 
orde gekomen waarin een nieuwe vraag van de 
belanghebbende(n) niet werd meegenomen in 
de bezwaarfase. Er zijn twee argumenten om 
zo veel mogelijk verschuivingen mee te nemen 
in de bezwaarfase. Ten eerste is deze gang van 
zaken efficiënter. Als de verschuiving niet ge-
accepteerd wordt, moet er een nieuw primair 
besluit worden genomen, waaraan soms eerst 
een nieuwe aanvraag ten grondslag moet liggen. 
Omdat een lange tijdsduur van procedures erg 
bezwaarlijk is, is dit een belangrijk argument. 
Ten tweede brengt de belanghebbende soms 
een punt naar voren in de bezwaarfase dat 
onverbrekelijk samenhangt met het besluit dat 
ter discussie staat. Het zou daarom volgens ons 
goed zijn dat het bestuursorgaan probeert om 
zo veel mogelijk af te doen in het besluit op 
bezwaar. De rechter zou het bestuursorgaan 
daartoe de ruimte moeten laten. 
Verschuivingen die door het bestuur geïnitieerd 
worden, worden soms door de rechter geaccep-
teerd en soms niet: dat is afhankelijk van het 
type verschuiving dat aan de orde is en van de 
omstandigheden van het geval. Zo blijkt uit de 
in paragraaf 3 geschetste jurisprudentie.
Het bestuur moet een aantal zaken in de ga-
ten houden als het in het besluit op bezwaar 

71 Zie hiervoor: Kamerstukken II 2008/2009, 31 751, nr. 2 

en nr. 7. Voorwaarde is uiteraard wel, dat het huidige 

wetsvoorstel ‘ongeschonden de eindstreep van het 

Staatsblad haalt’.

72 Het wetsvoorstel heeft het parlementaire traject door-

lopen, maar is nog niet in het Staatsblad gepubliceerd.

73 Volgens de Centrale Raad van Beroep staat deze ge-

splitste wijze van besluitvorming op bezwaar haaks 

op het stelsel van art. 7:11 Awb: CRvB 2 oktober 2003, 

TAR 2004, 25; LJN AM2584. Opvallend in deze uit-

spraak is dat de Raad ambtshalve overgaat tot toetsing 

 van de gefaseerde besluitvorming.

 Wel kan uit CRvB 15 juni 2005, LJN AT7524 worden 

afgeleid dat er wellicht toch ruimte is voor twee deel-

beslissingen. In deze zaak werd het primaire besluit 

op moment X ingetrokken en werd een dag later 

alsnog op de aanvraag om een WW-uitkering beslist. 

Volgens de Raad vormden de twee deelbeslissingen te-

zamen het besluit op bezwaar waartegen beroep op de 

rechtbank openstond en hij toetst – anders dan in de 

in de vorige noot genoemde uitspraak – de gefaseerde 

besluitvorming niet ambtshalve.
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over andere punten wil beslissen dan in het 
primaire besluit. Een reden om niet te kiezen 
voor het meenemen van nieuwe punten in de 
bezwaarfase is dat er derde-belanghebbenden 
zijn die nog niet in de zaak betrokken waren. 
Een tweede reden om de besluitvorming in 
bezwaar niet te verschuiven is als het pas na de 
hoorzitting in het bezwaar duidelijk wordt dat 
dit aan de orde is. Bij het wel bekijken van de 
verschoven situatie moet het bestuur rekening 
houden met de eis van hoor en wederhoor. 
De betrokken belanghebbenden moeten de 
gelegenheid hebben om hun standpunt toe 
te lichten. Het bestuur moet er ook op letten 
dat de besluitvorming in bezwaar niet leidt 
tot een ontoelaatbare verslechtering voor de 
bezwaarde. 
Met deze richtlijnen kan het bestuur op ver-
standige wijze proberen zo efficiënt mogelijk 
te beslissen. De jurisprudentie is niet altijd 
eenduidig, maar het zou ons verbazen als een 
besluit waarbij rekening is gehouden met deze 

richtlijnen niet judge-proof blijkt te zijn. 
In paragraaf 4 hebben we gekeken naar de 
mogelijkheden die er bestaan om de besluit-
vorming in de bezwaarfase te splitsen. Als 
hoofdregel geldt dat het bestuursorgaan zijn 
besluitvorming niet mag splitsen. Er zijn 
echter uitzonderingen. Voor zover wij hebben 
kunnen nagaan, laat alleen de Afdelingsju-
risprudentie dergelijke uitzonderingen in 
vrijstellingsprocedures zien en zijn er geen 
vergelijkbare uitspraken van de andere hoogste 
bestuursrechters. Het is om meerdere redenen 
niet te verwachten dat daarin in de toekomst 
verandering komt. Mochten bestuursorganen 
na invoering van de Wet dwangsom en beroep 
bij niet tijdig beslissen in de verleiding komen 
om maar gesplitst te besluiten op bezwaar om 
op die manier een dwangsom vanwege te laat 
besluiten te vermijden, dan is de kans dus zeer 
groot dat zij bij de bestuursrechter de kous op 
de kop krijgen.
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