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De goede procesorde

prof. mr. B.W.N. de Waard1

Trefwoorden: bewijs, bewijsfuik, informatieplichten, onderwerp van geschil, procesorde

1. Inleiding

In deze bijdrage wordt getracht zo scherp mogelijk in beeld te brengen hoe de term ‘een goede proces-
orde’ in het actuele bestuursrecht wordt gebruikt. Wat is de aard van de eisen die de term stelt, en
zijn die eisen wellicht gediend met nadere beschrijving? Is de term bruikbaar als onderbouwing van
een standpunt – zoals een verwijzing naar een wettelijke bepaling dat is –, of schiet zij op zichzelf
daarvoor te kort?
Een blik op de jurisprudentie leert dat de goede procesorde dikwijls om de hoek komt kijken bij
bestuursprocesrechtelijke kwesties die de laatste jaren berucht zijn geworden vanwege hun ongrijp-
baarheid, omdat zij door de wetgever zo moeilijk in concrete gedragsvoorschriften lijken te vangen,
en omdat de jurisprudentie zich zoekend naar een nieuwe stijl aan het ontwikkelen is geweest: de
omvang van het geding, ambtshalve toetsing, wijziging van besluiten hangende het geding en mede
in verband daarmee de vraag welke stellingen of gegevens op welk moment ten laatste naar voren
mogen worden gebracht. Op die laatste vraag is het tweede deel van dit artikel toegespitst.

1 Boudewijn de Waard is hoogleraar Staats- en be-
stuursrecht aan de Katholieke Universiteit Bra-
bant.

2 Zie over de veelheid aan betekenissen van het begrip

goede procesorde bijv. reeds J. ten Berg-Koolen, ‘De

goede procesorde in het burgerlijk procesrecht’, in:

NJB 1986, p. 113-119, en B.W.N. de Waard, Beginse-

len van behoorlijke rechtspleging, met name in het

administratief procesrecht, (diss. Utrecht), Zwolle:

Tjeenk Willink 1987, p. 112 e.v.

2. “Waarom?”

Kinderen kunnen lastige vragen stellen.
Ouders en opvoeders hebben dan wel eens de
neiging te reageren met een antwoord als:
“dáárom!”, of “omdat ik het zeg!”. De verkla-
rende kracht van de term ‘goede procesorde’
is niet veel groter dan die van een dergelijk
antwoord.2 De rechter die een beslissing mo-
tiveert met een verwijzing naar de goede pro-
cesorde beroept zich dan weliswaar niet op zijn
eigen persoon, als bron van gezag (“omdat ik
het zeg”), maar op het (proces)recht. Toch is
dat onbevredigend, indien onduidelijk blijft
wat een goede procesorde nou eigenlijk is en

wat het eist: beslissingen waarbij rechten van
partijen worden vastgesteld zijn dan afhanke-
lijk van een factor die tamelijk onbepaald is,
en dus ook: onduidelijk begrensd. Het is een
begrip dat operationalisering vereist, net zo-
als beginselen van behoorlijk bestuur uitwer-
king in concrete gedragsvoorschriften nodig
hebben, en net zoals vage begrippen als ‘zorg-
vuldigheid’ en ‘redelijkheid’ vertaling naar
concrete situaties nodig hebben, willen zij
bruikbaar zijn bij de oplossing van conflicten
(en: bij het voorkómen van conflicten). Wel-
licht kan een artikel als dit ertoe bijdragen dat
meer richtinggevende duidelijkheid ontstaat.
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spraken behoorlijk gemotiveerd dienen te zijn.
Bij de tweede categorie gaat het om een orde-
lijke, overzichtelijke, systematische wijze van
behandelen. Bijvoorbeeld: als een rechterlijk
college een tussenuitspraak doet om het eind-
oordeel omtrent bepaalde elementen op te
schorten, dan staan de onderdelen waarover
in de tussenuitspraak al wel een eindoordeel
is uitgesproken daarna niet meer ter discus-
sie.4 In zo’n ordelijke procedure vormt de rech-
ter de spil.5 Aparte vermelding verdienen de
gevallen waarin een partij tracht de strekking
van de vordering principieel te wijzigen, zo dat
het geschil in een heel andere context komt te
staan, of een verweer een volstrekt andere ba-
sis te geven (buiten de omvang van het geschil;
‘frontverandering’; ‘verkeerde been’). Bijvoor-
beeld als in de fase van de rechtspraak iets
wordt gevraagd dat buiten de aangevallen be-
sluitvorming van het bestuur is gebleven, en
waarover het bestuur zich eerst een oordeel
zou moeten vormen.
Een aspect van de gewenste orde dat in veel
uitspraken op de voorgrond treedt is de voort-
varendheid, de proceseconomie. Het gaat dan
niet alleen om het concrete geding, maar ook
om de relatie van dat geding tot eventuele
vóórprocedures of vervolgprocedures. Zo kan
de eis, dat in een vervolggeding niet voor het
eerst met bepaalde standpunten gekomen kan
worden die eerder naar voren hadden kunnen
worden gebracht, gezien worden als een in deze
categorie passende eis van een doelmatige ‘ver-
gaderorde’. De opeenvolging van instanties zou
een trechtermodel moeten hebben, waarin bij
iedere hoger instantie minder geschilpunten

3 Een betrekkelijk willekeurig voorbeeld: CRvB

17 november 1998, AB 1999, 192 m.nt. FP: het niet-

gebruikmaken van een tolk tijdens onderzoek bij

een slecht Nederlands sprekende man werd in strijd

met beginselen van behoorlijke procesorde geoor-

deeld.

4 CBB 4 februari 1998, JB 1998/85 m.nt. Monica

Claes.

5 Vgl. bijvoorbeeld CRvB 4 oktober 2000, JB 2000/

334: het is in het algemeen uit een oogpunt van be-

hoorlijke procesvoering onwenselijk dat een be-

stuursorgaan een belanghebbende nogmaals laat

onderzoeken zonder toestemming te hebben ge-

vraagd en verkregen van de betreffende rechterlijke

instantie.

3. Hoe wordt de term ‘goede
procesorde’ gebruikt?

De term ‘goede procesorde’ wordt door rech-
ters gebruikt in verschillende inhoudelijke be-
tekenissen, en daarnaast in verschillende ka-
ders, waarbij de term verschillende normatie-
ve functies kent. De hoofdlijnen van de kaders
en functies komen in de volgende paragraaf
aan de orde. Eerst een enkele opmerking over
de inhoudelijke aspecten.

3.1. ‘Goede procesorde’: de inhoud

Een goede procesorde eist inhoudelijk, zo lijkt
het, met name twee dingen:
1. behoorlijke procesorde: respect voor begin-

selen van behoorlijke rechtspleging;
2. een ordelijke procesorde, waarbij het accent

kan liggen op:
- voortvarendheid: efficiency wat de wijze

van behandelen betreft; dan wel
- betrouwbaarheid: een wijze van behan-

delen die het technisch mogelijk maakt
om te komen tot – feitelijk en rechtens –
juiste uitspraken.

De eerste categorie ziet op het behoorlijkheids-
gehalte van het proces, tegenover alle daarbij
betrokkenen. Het ligt voor de hand hier on-
middellijk te denken aan het verdedigingsbe-
ginsel (hoor en wederhoor).3 Maar, zeker als
de goede procesorde wordt genoemd bij het
beoordelen van uitspraken van andere instan-
ties, ook aan de andere beginselen van behoor-
lijke rechtspleging, zoals het beginsel dat uit-
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aan de orde zouden moeten zijn, in plaats van
méér.6

Tot die tweede categorie kunnen ook situaties
worden gerekend, waarin de eis van een orde-
lijk verloop niet primair wordt gesteld van-
wege het belang van voortvarendheid, maar
vanwege het belang van betrouwbaarheid en
rechtszekerheid. Men moet er op kunnen re-
kenen dat het proces verloopt volgens door-
dachte regels en met respect voor bevoegd-
heidsverhoudingen. Deze gevallen trekken in
de praktijk dikwijls minder aandacht. Vooral
van de wetgever zou deze categorie meer aan-
dacht verdienen, want het gaat daarbij dikwijls
om tamelijk technische eisen die door de rech-
ter moeten worden geformuleerd in gevallen
waar de wetgeving niet in voorziet: ter opvul-
ling van lacunes in de procesregeling, zou men
kunnen zeggen. Een voorbeeld is de eis dat een
schriftelijke procesmachtiging dient te worden
overgelegd, op straffe van niet-ontvankelijk-
heid;7 of, dat na het verstrijken van de beroeps-
termijn geen wisseling meer kan plaatsvinden
van de identiteit van de appellant.8 Een aardig
voorbeeld biedt ook een uitspraak waarin de
Centrale Raad van Beroep oordeelde – naar
analogie van de oude bepaling in de Beroeps-

wet – dat de goede procesorde er onder om-
standigheden aan in de weg stond een zaak
naar een enkelvoudige kamer te verwijzen.9

De twee hoofdbetekenissen, behoorlijkheid en
ordelijkheid, zijn te onderscheiden, maar niet
te scheiden. Zo is een voortvarende behande-
ling uiteraard ten dele rechtstreeks van belang
in het kader van het realiseren van beginselen
van behoorlijke rechtspleging (redelijke ter-
mijnvereiste). En technische ordelijkheids-
eisen die waarborgen dat tot een juiste beslis-
sing kan worden gekomen kunnen samengaan
met behoorlijkheidsbelangen10 en vertonen ui-
teraard verwantschap met de doelmatigheids-
eisen. Onderscheiding van de twee hoofd-
betekenissen is desondanks nuttig, omdat zij in
een concrete zaak juist ook in een tegengestel-
de richting kunnen wijzen. Zo oordeelde de
Centrale Raad van Beroep dat een rechtbank
in strijd met de beginselen van een goede pro-
cesorde had gehandeld door zonder meer van
enig uitstel van de mondelinge behandeling af
te zien, in een zaak waarin de gemachtigde had
laten weten ongeveer een kwartier vertraagd te
zijn, maar na dat kwartier nog niet aanwezig
was.11 Ook het omgekeerde komt voor: dat aan

6 Een redenering, die a fortiori geldt voor verzoeken

om herziening. Bij de beoordeling van een verzoek

om herziening wordt slechts rekening gehouden met

feiten en omstandigheden die verzoeker redelijker-

wijs niet naar voren heeft kunnen brengen in de

procedure die geleid heeft tot de uitspraak waarvan

herziening wordt gevraagd. Zie bijv. ABRvS 9 juni

1994, Gst. 1994, 7000, nr. 4.

7 Vgl. AR 12 maart 1982, tB/S IV, nr. 78. Of het niet-

aantonen van rechtspersoonlijkheid, hetgeen even-

eens in strijd met de goede procesorde werd geacht,

in AR 23 juni 1983, tB/S III, aant. 5 bij nr. 454.

8 ABRvS 2 september 1997, JB 1997/218; AB 1998, 25.

ABRvS 16 februari 1999, AB 1999, 196. Vgl. ook

ABRvS 23 oktober 1997, Gst. 1998, 7085, nr. 8. Een

van de appellanten was een BV die pas na het bestre-

den besluit was opgericht. Deze is niet beroepsgerech-

tigd, want “een andere uitleg van deze regeling zou

met zich brengen dat een onbeperkt aantal beroepen

door destijds niet bestaande (rechts)personen alsnog

zou kunnen worden ingesteld, hetgeen met de rechts-

zekerheid noch met de goede procesorde verenigbaar

is.” Deze laatste zin komt ook voor in ABRvS 13 mei

1997, JB 1997/151; AB 1998, 114.

9 CRvB 28 december 1994, AB 1995, 255.

10 Vgl. bijv. de uit de beginselen van een goede proces-

orde voortvloeiende eis dat een (primair) besluit in

ieder geval aan de gemachtigde hoort te worden ge-

stuurd, als deze bekend is: ABRvS 4 juni 1997, AB

1998, 19 m.nt. NV. Vgl. ook de motivering in de uit-

spraak Rb. Dordrecht 4 juli 1997, JB 1997/226. Niet

alleen werd beargumenteerd dat eiseres zich niet

goed kon verweren doordat het bestuursorgaan be-

paalde stukken zeer laat had ingestuurd, maar ook

dat de rechtbank werd overvallen en deze de stukken

niet meer op tijd voor de zitting aan eiseres kon

doen toekomen.

11 CRvB 24 juni 1999, JB 1999/229; AB 1999, 406 m.nt.

HH. Van belang was waarschijnlijk, dat de rechtbank

de appellant ambtshalve had opgeroepen, “ - kenne-

lijk omdat zij dit voor een goede beoordeling van de

zaak noodzakelijk achtte - “, zoals de Raad overwoog.
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het belang van een efficiënte orde voorrang
wordt gegeven boven een wijze van behande-
len die met het oog op de behoorlijkheid van
procedure en de betrouwbaarheid van de uit-
komst de voorkeur zou verdienen. Heel illus-
tratief is in dit verband de uitspraak van de Af-
deling bestuursrechtspraak van 13 juli 1999.12

Het bestuursorgaan was in een laat stadium
met een bepaalde stelling gekomen, die het ter
zitting met een technisch rapport wilde on-
derbouwen. Dat is ongewenst, omdat – zoals
de Afdeling ook overweegt – de overige par-
tijen zich ter zitting niet naar behoren kun-
nen verweren. De Afdeling gebruikt het begrip
goede procesorde, maar koppelt dit niet aan
het verdedigingsbeginsel, maar juist aan de be-
tekenis van efficiënte ‘vergaderorde’. Zij over-
weegt: “Het belang van een goede procesorde
verzet zich ertegen dat het onderzoek hero-
pend wordt om deze stellingen nader te on-
derzoeken”, en gaat aan de betreffende stelling
voorbij.
Met andere woorden: het is niet alleen moei-
lijk om te bepalen wat de goede procesorde in
een concrete situatie eist doordat het begrip
te abstract en vaag is om zonder vertaling naar
de concrete situatie te worden toegepast, maar
ook doordat ‘goede procesorde’ in verschillen-
de betekenissen wordt gebruikt. Aansluitend
bij het zojuist genoemde voorbeeld: als een
partij eerst in een zeer laat stadium van een
procedure relevante gegevens aandraagt, dan
is de goede procesorde in het geding. Acht men
in casu vooral de hoofdbetekenis van de pro-
cedurele behoorlijkheid in het geding, dan is
van belang of de wederpartij in zijn proces-
suele belangen is geschaad.13 Oordeelt men
daarentegen dat hier met name het voortva-
rendheids- en efficiencycriterium een rol zou
moeten spelen, en de betreffende gegevens om

die reden ‘buiten de orde’ zijn,14 dan komt men
helemaal niet toe aan de vraag of de proces-
suele belangen van de wederpartij geschaad
zouden worden bij het aanvaarden van de be-
treffende gegevens.

3.2. ‘Goede procesorde’: kaders en functies

Het oordeel ‘strijd met een goede procesorde’
kan in de eerste plaats worden gehanteerd in
het kader van de toetsing van uitspraken15 van
andere instanties. Het is dan dus een criterium
voor hetgeen die eerdere instantie rechtens had
behoren te doen of na te laten. Dat is een inte-
ressante categorie gevallen, want kennelijk
hebben we dan te maken met een rechtsnorm:
dat wil zeggen, met een gegeven dat bepalend
kan zijn voor het antwoord op een rechtsvraag.
Zo’n rechtsnorm, als grondslag voor de beant-
woording van een rechtsvraag, kan worden
gevormd door:
- regels van geschreven recht (wettelijke be-

paling; verdragsbepaling),
- regels van ongeschreven recht, of
- algemene rechtsbeginselen (ook wel aange-

duid als fundamentele rechtsbeginselen).

Eerste kader: toetsing van het werk van anderen
Soms gebruiken rechters de goede procesorde
onmiskenbaar als een dergelijke rechtsnorm,
zonder het karakter daarvan echter nader te
specificeren.16 Kan het criterium ‘de goede pro-
cesorde’ worden ondergebracht in een van die
categorieën? Uit de jurisprudentie komt geen
eenduidig beeld naar voren. Opvallend is, dat
veel rechterlijke uitspraken de indruk wekken
dat de goede procesorde een zelfstandige cate-
gorie van rechtsnormen vormt, naast de drie
genoemde categorieën. Zo wordt de goede
procesorde nogal eens expliciet afzonderlijk

12 JB 1999/200 m.nt. F.A.M. S.

13 Zie bijvoorbeeld CRvB 26 maart 1999, RAwb 2000,

nr. 1 m.a. Widdershoven.
14 Zie bijvoorbeeld ABRvS 18 juni 1999, Gst. 2000,

7118, nr. 9.

15 En vergelijkbare beslissingen, zoals beslissingen

in bezwaar of administratief beroep.

16 Bijvoorbeeld in HR 10 november 1999, JB 1999/282

m.nt. R.M.P.G.N.-C De Hoge Raad concludeerde:

“Nu de uitspraak in strijd met een goede procesorde

is tot stand gekomen, kan zij niet in stand blijven”.
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vermeld, naast de categorie algemene rechts-
beginselen. Zie bijvoorbeeld een uitspraak
waarin de Afdeling bestuursrechtspraak over-
weegt dat doorbreking van een appèlverbod
uitsluitend aan de orde is “wanneer sprake is
van evidente schending van eisen van goede
procesorde, dan wel van fundamentele rechts-
beginselen die een eerlijk en onafhankelijk
proces waarborgen”.17 Soms wordt ervoor ge-
kozen de goede procesorde expliciet niet on-
der te brengen bij de algemene rechtsbeginse-
len, maar in de categorie (on)geschreven rechts-
regels. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep van 10 april 199718

waar de Raad oordeelt dat de beslissing van
de rechtbank tot behandeling door een enkel-
voudige kamer in plaats van door een meer-
voudige kamer geen schending inhoudt “van
regels van geschreven of ongeschreven recht,
waarvan in het bijzonder regels van een goede
procesorde, of van enig algemeen rechtsbegin-
sel”. Meer in het algemeen kan worden gesig-
naleerd dat in rechterlijke uitspraken de term
‘goede procesorde’ regelmatig vooraf wordt
gegaan door de woorden ‘regels van’ of ‘begin-
selen van’, maar dat die aanduiding niet altijd
veel lijkt te zeggen over het karakter van de in

de betreffende uitspraak uitgedrukte norm.
In andere gevallen fungeert de goede proces-
orde niet als zelfstandige rechtsnorm, dat wil
zeggen: niet als zelfstandige grondslag voor
vernietiging, maar als criterium voor hoe een
bepaalde geschreven regel uitgelegd of toege-
past19 moet worden. Daarbij kan het gaan om
een regel waarin verplichtingen voor partijen
zijn neergelegd, maar ook om een regel die een
bevoegdheid voor wetgever, rechter of bestuur
normeert.20 Vergelijkbaar is het opvoeren van
de goede procesorde als grond om een bepaal-
de geschreven bepaling analoog toe te passen.21

Een mengvorm doet zich voor waar de rech-
ter de ‘beginselen van een goede procesorde’
niet geheel op eigen kracht doet leiden tot een
vernietiging, maar legitimerende steun inroept
van een bepaling van geschreven recht. Dit
gebeurde bijvoorbeeld in een uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep van 17 november
199822 waarin de Raad concludeerde: “De aan-
gevallen uitspraak komt mitsdien wegens strijd
met beginselen van een goede procesorde, zo-
als deze onder meer tot uitdrukking zijn ge-
bracht in art. 8:47, lid 5 Awb, voor vernieti-
ging in aanmerking.”

17 ABRvS 15 februari 2000, JB 2000/93; AB 2000, 170.

Dit is een standaard formulering, die ook door de

Centrale Raad van Beroep wordt gebruikt in zaken

waarin de vraag aan de orde was of de rechter een

appèlverbod zou moeten negeren. ABRvS 18 mei

2000, RAwb 2000, 120 m.a. P.A. Willemsen. ABRvS

15 februari 2000, AB 2000, 170 m.nt. MSV. ABRvS 5

oktober 1999, JB 2000/285; RAwb 2000, 23 m.a. P.A.

Willemsen. CRvB 1 september 1998, RAwb 1999, 28

m.a. P.A. Willemsen (onder nr. 26) en JB 1998/211

en CRvB 21 augustus 1998, RAwb 1999, 26. Verge-

lijkbaar, in een ander juridisch kader: r.o. 2.11 van

HR 28 juni 1996, RAwb 2000, nr. 57 (‘rolrichtlij-

nen’).

18 RAwb 1997, 147 m.a. Widdershoven.

19 Een ‘zwakke functie’ van de goede procesorde, in

relatie tot een geschreven bepaling, doet zich voor

als de goede procesorde alleen wordt opgevoerd om

aan te geven dat een artikel inderdaad moet worden

toegepast. Zie bijv. CRvB 29 maart 1996, AB 1996,

368, en Rb. Amsterdam 5 maart 1996, JB 1996/146.

Sterker: CRvB 17 november 1998, JB 1999/17 (“De

aangevallen uitspraak komt mitsdien wegens strijd

met beginselen van een goede procesorde, zoals deze

onder meer tot uitdrukking zijn gebracht in art. 8:47,

lid 5 van de Awb, voor vernietiging in aanmerking”).

20 Als voorbeeld kan worden gewezen op uitspraken

waarin de Afdeling bestuurspraak RvS oordeelde dat

art. 8:29 Awb niet in strijd is met art. 6 EVRM, om-

dat die bepaling de nationale wetgever de bevoegd-

heid zou geven de in art. 6 EVRM neergelegde mini-

mumnormen “met het oog op een goede procesor-

de” te beperken. Zie ABRvS 7 juli 2000, JB 2000/226

m.nt. C.L.G.F.H. A.; RAwb 2000, 151 m.a. BdeW; en

ABRvS 30 juni 2000, RAwb 2000, 147 m.a. BdeW;

ABRvS 26 september 2000, AB 2000, 484 m.nt. Sew.

21 Speelde een rol in Rechtbank Zwolle 21 mei 1999, JB

1999/183 m.nt. R.J.N. S.

22 JB 1999/17.
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Tweede kader: leidraad bij eigen proces-
beslissingen
De term ‘goede procesorde’ wordt dus gebruikt
bij de toetsing van beslissingen van anderen.
Daarnaast heeft de term ‘goede procesorde’
nogal eens betrekking op de gang van zaken
tijdens het proces waarin uitspraak wordt ge-
daan zelf. Dan heeft de term niet altijd de zware
lading van een rechtmatigheidsgrondslag, al
was het maar omdat de rechter zich er lang
niet altijd over uitlaat (en ook niet hoeft uit te
laten) of de keuze voor de betreffende aanpak
rechtens de enig juiste is. Het kan gaan om een
uitleg van waarom bijvoorbeeld voor een be-
paalde aanpak van behandeling wordt geko-
zen. De rechter heeft bij het leiding geven aan
het proces veelal ruime beslissingsvrijheid.
Maar ook dergelijke beslissingen kunnen toch
al gauw het karakter krijgen van beslissingen
over processuele rechten van partijen. Bijvoor-
beeld als de goede procesorde wordt genoemd
ter motivering waarom bepaalde argumenten
of stukken niet in de beoordeling worden be-
trokken, of bepaalde proceshandelingen van
partijen niet worden toegelaten. De procesbe-
slissingen kunnen bovendien een duidelijke
uitstraling hebben naar andere instanties. Als
een hoger beroepsrechter over de in hoger be-
roep aan de orde zijnde zaak zegt dat het be-
lang van een goede procesorde een bepaalde
procesbeslissing eist, dan zal dat in het alge-
meen ook gelden voor de behandeling bij de
rechter in eerste aanleg.
Soms worden de eisen van een goede proces-
orde geformuleerd als tot partijen gerichte
normen. Bijvoorbeeld waar het gaat om het
verbod van ondershands contact met in de
procedure ingeschakelde onafhankelijke des-
kundigen.23 Maar ongeacht of de formulering
in de richting wijst van partijen dan wel de

rechter: van belang is dat het gaat om verplich-
tingen van partijen, c.q. beperkingen van de
processuele mogelijkheden (rechten) van par-
tijen.

3.3. Tussenconclusie

De term ‘goede procesorde’ wordt in rechter-
lijke uitspraken gebruikt in veel verschillende
betekenissen (die soms in een tegengestelde
richting wijzen), in verschillende kaders en
met verschillende functies. ‘Goede procesor-
de’ is dan ook een containerbegrip met bijzon-
der weinig verklarend vermogen. Het begrip
‘goede procesorde’ mag in ieder geval niet lou-
ter worden geassocieerd met situaties waarin
partijen in hun verdediging dreigen te worden
geschaad. Met name de laatste jaren ziet men
in de gepubliceerde jurisprudentie opvallend
veel uitspraken waarin de goede procesorde
wordt opgevoerd om veeleer de procesecono-
mie en het ordelijk procederen te bewaken.
Gelet op de aard van de term lijkt een zekere
vaagheid onvermijdelijk. Toch kan het beter.
De duidelijkheid zou er al flink mee gebaat zijn
als de rechters meer werk zouden maken van
nadere specificering en concretisering. Dat
geldt voor de goede procesorde als verwijzing
naar een behoorlijkheidsbeginsel,24 maar ze-
ker ook als verwijzing naar belangen van pro-
ceseconomie en van ‘ordelijk’ procederen.
Want gelet op de veelheid aan uitspraken (en
de daarop geleverde kritiek in de literatuur) is
de wetgever kennelijk niet zo duidelijk geweest
over hoe deze de procesorde heeft gedacht.
Voor een deel zou die grotere duidelijkheid
verschaft kunnen worden door de wetgever.
Maar ook ten behoeve van de wetgever zou het
helpen als de rechter het voortouw nam.
Intussen mag ook de literatuur niet zwijgen,

23 Rb. Utrecht 15 oktober 1994, RAwb 1995, nr. 51

m.a. tB.

24 Vergelijking met de algemene beginselen van be-

hoorlijk bestuur (abbb) dringt zich op. De laatste

vijftig jaar wordt er ook geen genoegen meer mee

genomen als een rechterlijke uitspraak wordt gemo-

tiveerd met een ongespecificeerde verwijzing naar

‘de’ algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Voor de Awb, zie art. 8:77 lid 2.
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als het gaat om de vraag wat eigenlijk de meest
gewenste procesorde is, en hoe de term ‘een
goede procesorde’ het beste gehanteerd zou
kunnen worden. Kortheidshalve zijn onder-
staande suggesties voor verbetering beperkt tot
een onderwerp waar de laatste tijd veel over te
doen is: nieuwe gegevens of stellingen.

4. Goede procesorde en nieuwe
gegevens of stellingen

De rechter zou veel duidelijker moeten aan-
geven om welke redenen bepaalde gegevens of
stellingen in een bepaalde fase niet meer naar
voren kunnen worden gebracht. Een eerste
mogelijkheid zou zijn om kwesties te isoleren
die niet van doen hebben met de goede pro-
cesorde. Deze mogelijkheid wordt bepleit door
Daalder en Schreuder-Vlasblom, ten aanzien
van de informatieverzameling in de fase van
de bestuurlijke besluitvorming (‘bewijsdo-
meinperikelen’). Over de goede procesorde zelf
schrijven zij, dat de aard daarvan geen harde
scherpe criteria verdraagt.25 Maar: mijns in-
ziens is toch een verdere operationalisering van
de goede procesorde nodig, naar zo concreet
mogelijke regels. Dat zou dan ook een tweede
punt van verbetering kunnen vormen. Welis-
waar zou concretisering het begrip goede pro-
cesorde niet overbodig maken, maar het zou
wel meer houvast geven in standaardsituaties.
Een tussenstap bij het ontwikkelen van con-
cretere regels zou moeten zijn dat wordt uit-
gemaakt welke criteria en argumenten passend
zijn voor welke omstandigheden.

4.1. Informatieplichten

Tot de vanuit een rechtsbeschermingsoogpunt
meest ongelukkige situaties behoren gevallen
waarin de rechter oordeelt dat bepaalde gege-
vens of stellingen ten overstaan van het bestuur
gepresenteerd hadden moeten worden, en niet
voor het eerst in de rechterlijke fase naar voren
hadden kunnen worden gebracht. Wanneer
worden nieuwe gegevens of stellingen van be-
oordeling door de rechter buitengesloten met
een verwijzing naar de goede procesorde?26 Een
voorbeeld biedt een uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van 11 april 2000.27 De
Afdeling overwoog dat bepaalde stukken bij
de aanvraag, c.q. in het administratief beroep
hadden kunnen worden overgelegd, en ver-
volgde: “De goede procesorde verzet zich er
dan ook tegen dat appellant bedoelde stukken
eerst in beroep bij de rechtbank in het geding
heeft gebracht.”
Volgens AB-annotator Schreuder-Vlasblom
heeft een dergelijke casus met de goede pro-
cesorde niets van doen, omdat hier aan de orde
was of de belanghebbende de betreffende in-
formatie aan het bestuur had moeten verschaf-
fen, op basis van de plicht tot het verstrekken
van gegevens in de bestuurlijke besluitvor-
mingsfase. Een dergelijk geval moet worden
gezien in de sleutel van de verhouding tussen
de onderzoeksplicht van het bestuur en de ver-
plichting tot informatieverstrekking van de
burger. Als de burger zijn informatieplicht (vgl.
de artt. 4:2 lid 2 e.v. Awb) niet behoorlijk heeft
vervuld, en het bestuur hem daar tijdig en ge-

25 E.J. Daalder en M. Schreuder-Vlasblom, ‘Balanceren

boven nul. De vaststelling van de feiten in het be-

stuursprocesrecht’, NTB 2000, Afl. 7, p. 214-221,

p. 218-219.

26 Het komt voor dat nieuwe stellingen worden buiten-

gesloten op basis van wettelijke bepalingen die het

recht van beroep op de rechter afhankelijk stellen

van de vraag of men in inspraakprocedures heeft

geparticipeerd (artt. 20.6 en 20.10 Wm en 27 WRO).

De rechter legt die bepalingen zo uit, dat zij ook be-

trekking hebben op de inhoud van de stellingen die

men naar voren kan brengen. Ik schreef daarover in

‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen?’ (n.a.v. ABRvS 3 juli

1997, Gst. 1998, 7075, 3 m.ns. HH), in: Rechtspraak

Bestuursrecht, De Annotaties, 1997-1998, Elsevier

1999, p. 37 e.v. Hier laat ik dat onderwerp hierna

verder zoveel mogelijk buiten beschouwing.

27 ABRvS 11 april 2000 (‘toevoeging complexe zaak’),

AB 2000, 244, m.nt. MSV; RAwb 2000, 111 m.a.

Embregts. Het eerst in beroep bij de rechtbank

overleggen van nadere stukken was te laat.
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noegzaam voor heeft gewaarschuwd, kan de
terecht gevraagde en ten onrechte niet ver-
schafte informatie – in de fase van het beroep
bij de rechter – als regel niet meer met kans
op succes worden verschaft, aldus Daalder en
Schreuder-Vlasblom.28

Deze benadering kan voor een aantal bijzon-
dere gevallen helderheid verschaffen.29 Toch
zou ik twee kanttekeningen willen plaatsen. De
eerste betreft de vraag of de informatieplicht-
benadering wel zo duidelijk aan de bestuur-
lijke fase gekoppeld moet worden.30 Ook in de
fase van de rechtspraak spelen de vragen tot
wiens bewijsdomein een kwestie hoort, en
meer in het algemeen de vraag waar de bewijs-
last rust, mede gelet op het reeds door de an-
dere partij aangedragen materiaal. Ook in die
fase zouden bewijsrechtelijke aanknopings-
punten gehanteerd kunnen worden om uit te
maken wanneer welke informatie op zijn laatst
verstrekt dient te worden. De tweede kantte-
kening komt er op neer dat uitsluiting op
grond van het niet voldaan hebben aan een
informatieplicht tot de grote uitzonderingen
beperkt zou moeten blijven. Namelijk tot ge-
vallen van aperte achteloosheid van de kant
van de burger, als het gaat om informatie die
een geheel ander licht op de zaak werpt en
waarvan de burger had moeten begrijpen dat
deze eerder had dienen te worden gegeven. De
uitsluiting van relevante gegevens moet sterk
beperkt blijven, omdat de belanghebbende
geen gelegenheid krijgt om ten overstaan van

de rechter de onjuistheid van een bestuursbe-
sluit aan te tonen, en er bij uitsluiting van door
de burger verschafte informatie – anders dan
als het bestuur zijn informatieverzamelings-
plichten verkeerd heeft ingeschat – ook via het
bestuur in principe geen herstel meer moge-
lijk is.
Het zou slechts bij uitzondering zo moeten zijn
dat de rechter zich bij het afdoen van de zaak
concentreert op de vraag of partijen goed zijn
omgegaan met hun plicht tot het verzamelen
en verschaffen van informatie.31 Vanuit de par-
tijen gezien ligt een afdoening op basis van de
verantwoordelijkheid voor de informatie in
het vlak van de procedurele kant van de zaak
en de vóórvragen. Dat wil zeggen, in hetzelfde
juridisch-technische vlak als niet-ontvanke-
lijkheden. Voor partijen is de hoofdvraag na-
tuurlijk: berust het bestreden besluit op een
juiste grondslag?

4.2. Criteria, als basis voor concretisering
van de goede procesorde

Over één ding zijn Daalder, Schreuder-Vlas-
blom en ik het in ieder geval eens: het is echt
nodig dat er meer duidelijkheid komt in de
motivering van uitspraken waarin gegevens of
stellingen worden uitgesloten, omdat zij te laat
zijn ingebracht.
Welke maatstaven hanteert de rechter? In het
onderstaande concentreer ik mij op gevallen
van uitsluiting die niet kunnen worden her-

28 Daalder en Schreuder-Vlasblom, a.w., p. 216. Zie

ook de noot van Schreuder-Vlasblom (in AB 2000,

244).

29 Tot die gevallen reken ik in ieder geval twee door

Schreuder-Vlasblom besproken toevoegingszaken:

de eerder genoemde zaak ABRvS 11 april 2001 (‘toe-

voeging complexe zaak’), en de door Daalder en

Schreuder-Vlasblom besproken zaak over een tand-

arts die geen toevoeging had gekregen: ABRvS 1 juni

1999, AB 1999, 326 m.nt. MSV.

30 Daalder en Schreuder-Vlasblom schrijven dat de

Afdeling de beginselen van een goede procesorde in

deze zaken (ten onrechte) hanteert “als maatstaf

voor de taakafbakening tussen rechter en bestuur”

(a.w., p. 220). Ik vind dat niet evident: de Afdeling

beoordeelt het processueel gedrag van de belang-

hebbende. Die kan in de rechterlijke fase niet met

gegevens komen waarvan het noodzakelijk was dat

deze in de bestuurlijke fase waren overgelegd.

31 Een dergelijke uitzondering doet zich uiteraard voor

zodra een van partijen een expliciete klacht uit over

de wijze waarop bestuur of eerste rechter met de

‘bewijskwestie’ zijn omgegaan. Zie bijv. ABRvS

19 augustus 1999, AB 1999, 403 m.nt. MSV (‘over-

stromingschade bewaarprei’).
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leid tot het verdedigingsbeginsel. Als algeme-
ne opmerking vooraf bovendien nog het vol-
gende. De duidelijkheid van jurisprudentie
zou er – met het oog op het beoordelen van
andere gevallen – erg bij gebaat zijn als de rech-
ter het waagde iets meer aanknopingspunt te
bieden dan alleen de vaststelling dat een be-
paald stuk of een bepaalde grief in het betref-
fende geval te laat is ingebracht: niet alleen wordt
in de uitspraken vaak niet of onduidelijk (al dan
niet in relatie tot andere uitspraken) gemoti-
veerd waarom men te laat is, maar dikwijls
wordt ook niet aangegeven welk moment (in
dat geval) het laatst toelaatbare moment was.32

Dat zou zo langzamerhand (bijna zeven jaar
na invoering van de Awb) toch mogelijk moe-
ten zijn.

Het argument dat het orgaan bij het beslissen
op bezwaar geen rekening heeft kunnen houden
met...
Naast de in de vorige paragraaf behandelde
gevallen zijn er nog andere, waarin de rechter
met een uiterst korte motivering materiaal uit-
sluit omdat het al in de bestuurlijke fase had
moeten worden ingebracht. Een voorbeeld is
een uitspraak van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van 9 januari 200133 waarin de Afde-
ling zegt dat de rechtbank bepaalde stukken,
die eerst in de beroepsfase in het geding wa-
ren gebracht, terecht buiten beschouwing had
gelaten, “reeds omdat de minister hiermee bij
het beslissen op het bezwaar geen rekening
heeft kunnen houden”. Mogelijk ging het ook

in die zaak om het verzaken van een informa-
tieplicht aan de kant van de belanghebbende.
Als de rechter daar aan dacht is dat wel heel
impliciet gebleven. Want de motivering wijst
helemaal niet in die richting. De motivering
kent een ex tunc-achtige benadering: omdat
verweerder deze stukken redelijkerwijs niet
kon kennen, kan de inhoud van die stukken
geen invloed op hebben op het oordeel van de
rechter of verweerder rechtens juist heeft ge-
handeld. (Een ‘echte’ ex tunc-benadering is
hier niet aan de orde: de stukken betroffen fei-
ten die – althans volgens verzoeker – vóór het
bestreden besluit al bestonden.) De motive-
ring is geformuleerd als een algemeen gelden-
de regel, maar kan dat blijkens andere uitspra-
ken niet zijn.34 Bovendien ben ik er nog niet
van overtuigd dat het gewenst is als bij de vraag
of gegevens worden toegelaten doorslaggevend
zou worden geacht of het bestuursorgaan ze
kon kennen (daarover méér in de volgende pa-
ragraaf).
Een ander voorbeeld is een uitspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak van 20 juni
199635. De Afdeling overwoog in die zaak dat
aan een bepaalde grief, die voor het eerst in de
fase van het hoger beroep naar voren was ge-
bracht, voorbij gegaan moest worden omdat
het bestuursorgaan zich daarover bij het be-
streden besluit niet had kunnen uitlaten.36

Maar in die zaak lijkt de achtergrond veeleer
te zijn dat in hoger beroep als het ware een
nieuw geschilpunt, een nieuw twistpunt, werd
aangedragen.37 Dan is de reactie dat men daar-

32 Een willekeurig voorbeeld: ABRvS 16 december

1996, RAwb 1997, 61 m.a. Widdershoven. Nieuwe

stellingen inbrengen in een schrijven van drie weken

voor de zitting was te laat, maar zou het op tijd zijn

geweest als zij in het beroepschrift bij de rechter (de

ABRvS, in eerste aanleg) waren opgenomen?

Vgl. ook bijv. ABRvS 25 april 2000, JB 2000/162.

33 RAwb 2001, 49.

34 Bijv. ABRvS 14 december 2000, JB 2001/15 m.nt.

R.J.N. S. “De Afdeling overweegt allereerst dat geen

rechtsbeginsel zich ertegen verzet dat appellant de

op verzoek van de raad opgestelde adviezen over

schadevergoeding, waarvan het laatste in de bezwa-

renfase is opgesteld, in eerste aanleg bestrijdt met

een eerst hangende dit beroep opgestelde contra-

expertise.”

35 RAwb 1996, 120 m.a. P.A. Willemsen.

36 De Afdeling voegde toe: “en ook de rechtbank hier-

over geen oordeel was gevraagd”. Dat is wel extra ern-

stig, maar door deze toevoeging laat de rechter enigs-

zins onzeker of de grief wel was aanvaard indien deze

al bij de rechtbank naar voren was gebracht.

37 Zoals duidelijk het geval was in CRvB 22 februari

1996, TAR 1996, 76.
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mee al in de bestuurlijke fase mee had moeten
komen vanzelfsprekender, gelet op de verhou-
ding tussen rechter en bestuur.
Voor de goede orde: een beroep op het gelijk-
heidsbeginsel mag wél voor het eerst in de
rechterlijke fase worden gedaan. Het “bewa-
ken van de consistentie van het eigen optre-
den” is bij uitstek de verantwoordelijkheid van
het bestuursorgaan, en het ligt daarom niet
primair op de weg van een burger om te on-
derzoeken of de wijze waarop het bestuursor-
gaan hem tegemoet treedt, in overeenstem-
ming is met de bestuurlijke gedragslijn in ver-
gelijkbare zaken. “Gelet hierop is de Afdeling
van oordeel dat de burger schending van het
gelijkheidsbeginsel dan wel een nadere onder-
bouwing hiervan in het algemeen voor de
rechter in eerste aanleg mag aanvoeren,” aldus
de Afdeling bestuursrechtspraak.38 Bij een be-
roep op het gelijkheidsbeginsel is het pro-
bleempunt echter vaak, dat de concretisering
niet voldoende tijdig plaatsvindt. Dan staat het
procesgedrag van de burger er aan in de weg
dat het bestuur zijn onderzoeksverantwoorde-
lijkheden kan waarmaken. Zelfs als het beroep
al in de bestuurlijke fase is gedaan, maar on-
voldoende geconcretiseerd kan het daarom
nog mis gaan: als men tot de zitting wacht met
de specificatie is men te laat.39 Evenmin wordt
aanvaard dat het beroep op het gelijkheidsbe-
ginsel pas in hoger beroep wordt gedaan.40

Hoe is het, meer in het algemeen, met gege-
vens of stellingen waarvan wordt geoordeeld

dat deze niet pas in hoger beroep aan de orde
gesteld hadden kunnen worden: hoe wordt de
uitsluiting dan gemotiveerd?
Een eerste voorbeeld betreft een geval waarin
een eerst in hoger beroep overgelegd onder-
zoeksrapport buiten beschouwing werd gela-
ten. Het onderzoek was gepubliceerd vóór de
mondelinge behandeling bij de rechtbank,
maar was daar kennelijk niet aan de orde ge-
steld. De Afdeling overwoog dat “aan dit on-
derzoek – wat daar verder van zij – hier voor-
bij moet worden gegaan nu appellant dit on-
derzoek op geen enkele wijze bij de rechtbank
naar voren heeft gebracht. Het zou in strijd
zijn met de beginselen van een goede proces-
orde dit onderzoek thans in de beoordeling te
betrekken”.41 De uitspraak bevat een passage
waarin wordt gesteld dat de rechtbank terecht
heeft overwogen dat het aan appellant was om
zijn stellingen over het te verwachten rende-
ment van de investering aan te tonen. Hij had
daartoe ook al het nodige aangevoerd, dus kan
niet worden gezegd dat hij in zijn basale in-
formatieplicht tekort was geschoten. Maar de
uitspraak laat in het midden of het rapport
buiten beschouwing moest blijven omdat het
in theorie beschikbaar was in de fase van het
beroep bij de rechter in eerste aanleg (al ken-
de appellant het toen misschien nog niet), dan
wel omdat het sowieso na de rechtbankfase
niet meer had kunnen worden ingebracht (of
het toen al bestond of niet). In een andere uit-
spraak wordt voor die laatste lijn gekozen: ter
zitting van de Afdeling werd een verklaring

38 ABRvS 15 mei 1997, JB 1997/154. In deze uitspraak

wordt gelukkig dus wél een algemene regel geformu-

leerd!

39 ABRvS 11 december 1998, JB 1999/15 m.nt. EvdL.

Dan is uiteraard het verdedigingsbeginsel in het ge-

ding. Vgl. ook bijv. nog ABRvS 15 december 1994,

JB 1995/29. ABRvS 15 mei 1997, RAwb 1997, nr. 155

m.a. P.A. Willemsen; Gst. 1997, 7063, nr. 3 m.ns.

Teunissen, alsook Vz ABRvS 12 mei 1997, Gst. 1998,

7082, nr. 9 m.ns. Teunissen; RAwb 1997, 152 m.a.

P.A. Willemsen. ABRvS 13 mei 1996, Gst. 1997,

7055, nr. 6 m.ns. Teunissen.

40 Vgl. ABRvS 11 maart 1996, RAwb 1996, 91; Gst

1996, 7037, nr. 7. Maar in die uitspraak werd wel een

opening gelaten voor de mogelijkheid dat een derge-

lijk laat beroep tóch zou kunnen slagen: “De begin-

selen van een goede procesorde brengen onder die

omstandigheden mee dat het alsnog door appellant

gedane beroep op het gelijkheidsbeginsel in beginsel

slechts zou kunnen slagen, indien de door hem in

dat verband verstrekte gegevens zo overtuigend zijn

dat het buiten twijfel staat dat genoemd beginsel is

geschonden.”

41 ABRvS 16 januari 1997, RAwb 1997, nr. 113 m.a.

BdeW.
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overgelegd die dateerde van ná de uitspraak
van de rechtbank. Deze verklaring werd bui-
ten beschouwing gelaten “reeds omdat appel-
lant deze verklaring niet eerder heeft inge-
bracht en de rechtbank deze derhalve niet in
haar overwegingen kon betrekken”.42 De vraag
of de verklaring redelijkerwijs eerder had kun-
nen worden overgelegd (had de appellant er
eerder om kunnen vragen?) komt in de uit-
spraak dus niet aan de orde.

Nieuwe stukken
Wat nieuwe stukken betreft, aangaande ge-
schilpunten die al aan de orde waren in de
bestuurlijke fase, zou ik een veel liberaler rech-
terlijk beleid voorstaan dan in het bovenstaan-
de is gesignaleerd.
- zij kunnen niet voor het eerst in de rechter-

lijke fase worden overgelegd als daarmee
wordt getracht alsnog een basale tekort-
koming in de informatieplicht van de ap-
pellant goed te maken (als zij basale infor-
matie bevatten waarvan ook aan de belang-
hebbende duidelijk moet zijn geweest dat
deze door hem had moeten worden ver-
strekt teneinde een deugdelijke bestuurlij-
ke beslissing mogelijk te maken);

- maar als zij niet tot die basale informatie
behoren, en door de belanghebbende wor-
den overgelegd om aan te tonen dat een
bestuursbesluit onjuist was, dan moeten zij
in beginsel wel aanvaard worden, indien
voor het eerst ingebracht bij de rechter in
eerste aanleg;43

- ook in hoger beroep zouden nog voor het
eerst dergelijke stukken moeten kunnen
worden overgelegd: in ieder geval als het
overleggen gezien kan worden als een reac-

tie op hetgeen in eerste aanleg over tafel is
gegaan. Daarbij gelden wel grenzen:

- als op basis van de bestuurlijke fase een
plicht tot nadere adstructie moet worden
aangenomen, dan mag de appellant niet
wachten tot hoger beroep (d.w.z.: als infor-
matie in het bewijsdomein van het bestuur
ligt, maar het bestuur niet verder kan zon-
der nadere adstructie van de appellant);

- of als de belanghebbende anderszins in eer-
ste aanleg de discussie ‘niet heeft voortge-
zet’.

Ook voor het bestuur gelden dergelijke regels:
- het zal moeten reageren op stellingen van

de appellant. Als het dat eerst ter zitting,
met een stuk, wil doen, zal dat te laat zijn
als dat stuk studie vergt, alvorens daar ade-
quaat op kan worden gereageerd.44

NB: bij een aan een bewijsdomein aanknopen-
de leer past sowieso slecht een criterium dat
gegevens uitsluit op basis van de enkele over-
weging “dat de rechtbank deze gegevens niet
in haar overwegingen heeft kunnen betrekken”.
Het gaat immers niet om de positie van de
rechter, maar om die van partijen: om de vraag
of aan degene die met de gegevens komt aan-
gerekend mag worden dat deze daar niet eer-
der mee is gekomen. Als het niet eerder over-
leggen niet verwijtbaar was (omdat betrokke-
ne kon menen dat de wél verstrekte informa-
tie voldoende was) moeten ook in hoger be-
roep méér stukken kunnen worden overgelegd,
om rechter en bestuur alsnog te overtuigen.
Dat past ook bij de devolutieve werking van
het hoger beroep.45

42 ABRvS 23 januari 1997, RAwb 1997, 67 m.a.

Widdershoven. Ook in deze zaak overwoog de Afde-

ling expliciet dat het op de weg van appellant lag om

zijn stellingen te bewijzen. Kennelijk hoefde dat niet

in de bestuurlijke fase, maar wel op zijn laatst in de

procedure bij de rechtbank.

43 Soms is niet duidelijk waarom bewijsmateriaal niet

in de rechterlijke fase mag worden overgelegd. Bijv.

ABRvS 17 juli 1997, AB 1998, 57 m.nt. FM: ook niet

vanuit de bewijsdomeintheorie zoals behandeld

door Schreuder-Vlasblom (vgl. haar noot in de AB

bij ABRvS 28 juni 1999, AB 1999, 360).

44 ABRvS 11 mei 2000, AB 2000, 364 m.nt. JV.

45 Vgl. A.Q.C. Tak, ‘Devolutieve werking van het appel’,

NTB 1998/7, p. 210-211.
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Nieuwe geschil- of twistpunten
In andere uitspraken gaat het over nieuwe
twistpunten, en dus niet om nieuwe gegevens
over twistpunten die al aanhangig zijn. Nieu-
we twistpunten zijn in ieder geval niet aan-
vaardbaar als daarmee wordt getreden buiten
de buitengrenzen van het geschil. Een voor-
beeld is een uitspraak van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van 11 november 1999.46

Appellant wenste schadevergoeding, omdat de
in geding zijnde aanschrijving bestuursdwang
onrechtmatig zou zijn. In het beroep bij de
rechtbank betoogde de appellant dat de schade
gedeeltelijk diende te worden vergoed op basis
van art. 49 WRO. Die stelling zou een afzon-
derlijke beoordeling door het bestuur (en bo-
vendien door een ander orgaan) vergen. De
Afdeling overwoog dat de grondslag van een
verzoek om schadevergoeding in beroep bij de
rechter niet aldus kan worden gewijzigd.
Soms gaat het om een geschilpunt dat op zich-
zelf wel binnen de buitengrenzen van het ge-
ding valt, maar een nog niet eerder aangeval-
len onderdeel van het bestreden besluit of de
gevolgde procedure betreft. Dan zou op basis
van ‘de goede procesorde’ geoordeeld kunnen
worden dat men te laat is. Een voorbeeld: Af-
deling bestuursrechtspraak 27 augustus 1997.47

De Afdeling overwoog dat uit een oogpunt van
een goede procesorde niet aanvaardbaar is te
achten dat appellanten eerst in hoger beroep
strijd met art. 7:9 Awb aanvoerden. Dat ge-
schilpunt was pas door de wijze van afdoen in
bezwaar is ontstaan. Het mocht dus in ieder

geval voor het eerst bij de rechtbank worden
ingebracht (want: eerder kon niet). De Afde-
ling oordeelde dat het punt in hoger beroep
niet aan de orde kon komen, omdat de klacht
bij de rechtbank niet was geuit.48

Méér souplesse is mijns inziens nodig als het
niet om een echt nieuw geschilpunt gaat, maar
om een geschilpunt dat als het ware al beslo-
ten ligt in het eerder aangevoerde, zoals in een
geval waarin de grief tegen de hoogte van de
dwangsom weliswaar eerst was gedaan in de
fase van het beroep bij de rechtbank (bij schrij-
ven van ná het beroepschrift bij de rechtbank,
maar ongeveer zes weken voor de mondelinge
behandeling). Dit werd als tijdig aanvaard,
omdat in de bezwaarfase de klachten gericht
waren tegen de redelijkheid van de dwangsom
als geheel, nog afgezien van de hoogte daar-
van.49

Wat mij betreft zou bij nieuwe geschilpunten
als hoofdregel kunnen gelden:
- dat, als duidelijk is dat zij een afzonderlijke

bestuurlijke afweging vergen, zij niet voor
het eerst in de rechterlijke fase aan de orde
kunnen worden gesteld;

- tenzij geoordeeld moet worden dat zij re-
delijkerwijs niet eerder aan de orde hadden
kunnen worden gesteld (en dat is bijvoor-
beeld evident het geval als het punt pas door
de beslissing op bezwaar is ontstaan, maar
dan kan het betreffende punt in beginsel
niet voor het eerst in hoger beroep aan de
orde worden gesteld);

46 JB 2000/7 m.nt. R.J.N. S.

47 RAwb 1998, 19 m.a. P.A. Willemsen/A.M.L. Jansen.

48 En: ABRvS 24 april 1997, RAwb 1997, 151 m.a. P.A.

Willemsen (onder nr. 165): pas in appèlschrift aange-

voerd dat het bestuursorgaan procedurefouten heeft

gemaakt. Niet gesteld of gebleken dat dit niet in een

eerder stadium had kunnen worden aangevoerd. Tar-

dief. Ook: ABRvS 18 november 1996, RAwb 1997,

nr. 52 m.a. FM; Gst. 1997, 7060, nr. 5 m.ns. Goorden

en JB 1997/6 m.nt. R.J.N. S. (TeKa). Vz ABRvS

12 maart 1996, RAwb 1996, 92 m.a. P.A. Willemsen.

49 ABRvS 4 september 1997, JB 1997/251; AB 1997, 396

en Gst. 1998, 7070, nr. 4 m.ns. Goorden. In de uit-

spraak wordt overigens ook nog overwogen: “Het

feit dat de bezwaren tegen de dwangsomhoogte niet

reeds in het bezwaarschrift zijn vermeld, laat even-

wel onverlet dat het tot de eigen verantwoordelijk-

heid van Gedeputeerde Staten behoort dat wordt

voldaan aan de in art. 133 van de Provinciewet ge-

stelde eis dat een dwangsom wordt opgelegd die in

redelijke verhouding staat tot de zwaarte van het

gelaedeerde belang en de beoogde werking van de

dwangsomoplegging.” Die passage lijkt aan te sluiten

bij de bewijsdomeinbenadering...
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- maar dat niet te spoedig wordt geconclu-
deerd dat een geschilpunt ‘nieuw’ is: dat is
bijvoorbeeld niet zo als het geschilpunt ge-
acht kan worden in eerdere klachten beslo-
ten te liggen;

- dat, als het gaat om een punt waarover géén
bestuurlijke afweging – al dan niet met fei-
telijk onderzoek – nodig is (zoals kwesties
van juridisch-technische aard)50 het betref-
fende punt wel voor het eerst de rechter in
eerste aanleg kan worden voorgelegd,51

maar niet voor het eerst in hoger beroep,
tenzij het een punt van openbare orde be-
treft;

- maar: een punt dat in het algemeen ambts-
halve door de rechter onderzocht mag wor-
den kan ondanks het bovenstaande in de
rechterlijke fase terzijde worden gelegd als
het niet evident is (nader technisch onder-
zoek behoeft) en eerst ter zitting met een
stuk wordt geconcretiseerd en toegelicht;52

- dat een punt dat op zichzelf in beroep bij
de rechter naar voren had kunnen worden
gebracht, niet voor het eerst in hoger be-
roep naar voren mag worden gebracht, als
het beroep in eerste aanleg (min of meer)
expliciet beperkt is gebleven tot een ander
punt.53

Er kan ook aanleiding zijn om nieuwe stellin-
gen van de kant van het bestuur buiten de orde
te verklaren, bijvoorbeeld:
- als een eerst ter zitting ingenomen stand-

punt afwijkt van het in het bestreden be-
sluit ingenomen standpunt;54

- in andere gevallen waarin een wezenlijke
weigeringsgrond eerst in de rechterlijke fase
naar voren wordt gebracht (ook al is deze
nieuwe grond niet in strijd met de eerdere
standpuntbepaling), op een moment dat de
belanghebbende zich daartegen niet goed
meer kan verdedigen.55

4.3. Een juiste grondslag

Paragraaf 4.1 werd afgesloten met de stelling
dat (voor partijen) de hoofdvraag natuurlijk
is: berust het bestreden besluit op een juiste
grondslag? Maar is dat (voor de rechter) wel
zo vanzelfsprekend de kernvraag? Dat hangt
er in belangrijke mate van af wat men vindt
dat in het proces aan de orde is. In het proces
ten overstaan van de rechter staat het be-
stuursbesluit centraal. Soms lijkt het er op, als-
of men daar de laatste jaren uit af wenst te lei-
den dat een dergelijk besluit alleen voor ver-
nietiging in aanmerking komt als het bestuur
een verwijt te maken is, indien het procedureel
of inhoudelijk onjuist heeft gehandeld. Volgens
mij werd die beperking in het verleden (vóór
de inwerkingtreding van de Awb) niet aange-
legd. Ik vind die beperking bovendien hele-
maal niet vanzelfsprekend.
In het verleden werd door de bestuursrechters
regelmatig als toetsingsgrond gehanteerd: het
criterium dat een besluit dient te berusten op

50 Soms is een aangevoerde kwestie van juridisch-tech-

nische aard niet direct relevant voor de beoordeling

van de rechtmatigheid van het bestreden besluit. Als

ik het goed zie was dat aan de orde in overweging

2.6 van ABRvS 29 november 1999, AB 2000, 131

m.nt. AvH. Dan is het voor partijen uiteraard veel

bevredigender als dat wordt gezegd, dan als de kwes-

tie wordt afgedaan als te laat ingebracht.

51 Vz ABRvS 29 januari 1999, JB 1999/65 zelfstandige

beroepsgrond (strijd met art. 13.4 Wm, d.i. een

voorschrift over aanplakking van een ontwerpbe-

sluit) kan niet eerst bij nadere memorie in de rechter-

lijke fase worden ingebracht.

52 ABRvS 13 juli 1999, JB 1999/200 m.nt. F.A.M. S.

Strijd met het Bouwbesluit en/of de bouwverorde-

ning eerst ter zitting met technisch rapport onder-

bouwd. “Het belang van een goede procesorde verzet

zich ertegen dat het onderzoek heropend wordt om

deze stellingen nader te onderzoeken.”

53 ABRvS 4 februari 2000, Gst. 2000, 7117, nr. 7.

54 CRvB 21 juni 2000, JB 2000/231. Vgl. ook Cbsf

15 februari 2000, JB 2000/127 m.nt. AWH; AB 2000,

182 m.nt. Sew.

55 Volgens annotator Damen aan de orde in ABRvS

7 september 2000, AB 2000, 423.



Jurisprudentie Bestuursrecht plus, 2001Sdu Uitgevers 161

  ‹‹JBplus››

een juiste feitelijke grondslag. Over de vraag
of dit criterium moest worden aangelegd be-
stond als ik het goed zie geen discussie. Wel
werd gediscussieerd over de vraag naar de
plaats ervan, tussen andere toetsingsgronden.
Als de onjuiste feitelijke grondslag om een of
andere reden niet kon leiden tot een vernieti-
ging wegens strijd met een algemeen verbin-
dend voorschrift kwam het wel voor dat werd
vernietigd wegens strijd met “het beginsel dat
een besluit dient te berusten op een deugde-
lijke feitelijke grondslag”.56 Verdedigd werd wel,
dat dit een betere oplossing was dan een on-
derschuiven onder het motiveringsbeginsel
(de motivering ontbeert draagkracht).57 Daar
is wel tegenin gebracht dat het hier ging om
een evidente eis, die als zelfstandige regel zou
moeten worden gehanteerd; soms kan het op-
portuun zijn te kiezen voor het zorgvuldig-
heidsbeginsel, maar in ieder geval is geen be-
hoefte aan een afzonderlijk beginsel van be-
hoorlijk bestuur.58

Wat daarvan zij, er kan behoefte zijn om ten
overstaan van de rechter met nieuwe stukken
te komen. Dat kan nodig zijn om de rechter
ervan te overtuigen dat het bestuursbesluit
toch echt onjuist was, ook al zijn in de bestuur-
lijke fase de informatieverzamelingsplichten
niet geschonden.59 Onjuist, doordat het op
onjuiste feitelijke gegevens berustte, of onjuist
doordat (zoals de voor het eerst in de rechter-
lijke fase overgelegde stukken duidelijk moe-
ten maken) de door het bestuur aan dat be-

sluit ten grondslag gelegde inzichten niet deug-
delijk zijn (geen draagkrachtige motivering).

5. Conclusies

Bij het bepalen of nieuwe gegevens of stellin-
gen te laat zijn kan het helpen als een basis
wordt gezocht in een bewijsleer: welke partij
zou op welk moment met welke informatie
dienen te komen? Die vraag kan al gesteld
worden voor de bestuurlijke fase (primair be-
sluit en bezwaar of administratief beroep). In
die fase gaat het om de verhouding tussen de
plicht van het bestuur om relevante informa-
tie te verzamelen, en die van de belanghebben-
de om de nodige informatie te verschaffen.
Maar ook voor de fase van beroep bij de rech-
ter blijven de bewijsverhoudingen relevant. Zij
kunnen dan aangeduid worden als de verhou-
ding tussen het zorgvuldigheidsbeginsel en de
adstructieplicht. Die verhouding wordt in een
concreet geval niet alleen bepaald door de aard
van het besluit dat aan de orde is, maar ook
door de interactie van partijen: of – en zo ja,
welke – informatie van een partij verlangd mag
worden hangt mede af van hetgeen de andere
partij al heeft aangedragen.60

Een op een bewijsleer georiënteerde benade-
ring mag echter niet het enige aandachtspunt
voor de rechter vormen. Een te sterke concen-
tratie op de informatieverschaffing door par-
tijen leidt ertoe dat de rechter opnieuw61 het
verwijt gemaakt zou kunnen worden dat hij

56 ARRS 13 maart 1979, tB/S III nr. 118 m.a. tB/S. Het

CBB, de CRvB en de Kroon hanteerden dit criterium

ook, maar schaarden het soms onder ‘een algemeen

rechtsbeginsel’, dan wel een variant van het motive-

ringsbeginsel. Zie P. Nicolaï, Beginselen van behoor-

lijk bestuur (diss. Amsterdam) Deventer: Kluwer

1990, par. 129 en par. 138.

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

pleging, met name in het administratieve procesrecht

(diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Willink 1987, p. 169.

58 P. Nicolaï, a.w., p. 354.

59 In die richting al de opmerking van Ten Berge, in

punt 3 van de aantekening bij ARRS 28 februari

1992, tB/S 1992, 30: “Moet door de administratieve

rechter worden nagegaan, of de feiten door het be-

stuursorgaan correct zijn vastgesteld aan de hand

van objectieve maatstaven, of moet de administratie-

ve rechter slechts toetsen, of het bestuursorgaan in

redelijkheid op bepaalde feiten heeft mogen afgaan?

Mijns inziens is de eerste benadering de enig juiste.”

60 B.W.N. de Waard, Samenwerkende machten (oratie

Tilburg), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 13.

61 Net als in de AROB-periode. Vgl. bijv. M.S.E. Wulf-

fraat-van Dijk en R.J.G.M. Widdershoven, ‘Mythe en

werkelijkheid in het bestuursprocesrecht’, NTB 1994,

p. 9-11.
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zich teveel laat afleiden door procedurele kwes-
ties. Waar het kan, zou toch de belangrijkste
vraag door de rechter beantwoord moeten
worden: berust het besluit op een juiste ba-
sis?62 Bovendien is de beoordeling van bewijs-
kwesties een schimmig terrein. Dat is op dit
moment zelfs het geval voor deskundigen,
maar dat zal het voor anderen dan deskundi-
gen ook blijven, zelfs als de rechters meer hel-
derheid scheppen in de eisen die op dit vlak
aan partijen worden gesteld. Beroep en hoger
beroep moeten ook een herstelfunctie kunnen
vervullen. Wat de functie van het hoger be-
roep betreft: de overweging dat de rechtbank
een bepaald gegeven niet in haar beoordeling
heeft kunnen betrekken is op zichzelf niet re-
dengevend om dat gegeven in hoger beroep
buiten beschouwing te laten, in verband met
de devolutieve werking van het hoger beroep.
Voorzover mijn houding in deze bijdrage kri-
tisch was, richt die kritiek zich met name te-
gen de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. In het jaarverslag van de Raad
van State over 2000 wordt het standpunt in-
genomen dat thans geen werk gemaakt zou

moeten worden van een derde fase van de her-
ziening van de rechterlijke organisatie.63 “Wat
is het concrete probleem dat thans om een
oplossing vraagt en dat zonder die derde fase
niet kan worden opgelost?”, aldus het voor-
woord bij het jaarverslag (p. 9). In reactie op
de hierboven gegeven kritiek zou men wellicht
kunnen zeggen dat de taak van de hoger be-
roepsrechter (die in de huidige situatie tevens
de bestuursrechtelijke rechtseenheidsrechter
is) alleen goed vervuld kan worden als een
sterk trechtermodel wordt gehanteerd. En dat
het niet redelijk is allerlei uitspraken van en-
kelvoudige kamers te bekritiseren op hun in-
houd en motivering, omdat de onderhavige
materie nu eenmaal tamelijk complex is en
daarover ook in de literatuur nog onvoldoende
helderheid bestaat. De rechter heeft onvol-
doende tijd, en is er dus bij gebaat als het be-
grip een ‘goede procesorde’ in allerlei verschil-
lende situaties kan worden gehanteerd. Maar
als dat waar is, dan is daarmee mijns inziens
tenminste een deel van het antwoord gegeven
op de vraag wat het concrete probleem is waar-
voor een derde fase nodig is.

62 Vgl. ook R.H. de Bock, ‘De toetsing van feiten door

de bestuursrechter en het vriespunt van de afdeling

bestuursrechtspraak’, JB plus 2000, p. 66 e.v.

63 Derde fase: de ‘definitieve’ vormgeving van hoger

beroep en/of cassatie in bestuursrechtelijke zaken.


