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De belanghebbende





Titel
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Woord vooraf

Begin 1998 stelde Boudew ijn de Waard mij na afloop van een mondeling

tentamen de vraag of ik ervoor voelde om na mijn studie een promotieonder-

zoek te starten. Ik had daar nog niet eerder over nagedac ht, omdat ik er tot dat

moment van uitging dat mijn toekomst in de advocatuur zou liggen. Van de

destijds gemaakte  keuze om een proefschrift te schrijven heb ik tot op de dag

van vandaag echter geen spijt gehad. Ik heb het onderzoek steeds met plezier

gedaan, al zijn er wel heel wat ‘vrije’ uren in gaan zitten. 

Mij rest op deze plaats niet meer dan - waar een ‘woord vooraf’ toch eigenlijk

toe dient - een aantal mensen persoo nlijk te bedanken. Allereerst is dat mijn

promotor, Boudew ijn de Waard. Tijdens mijn studie wist hij mijn bijzondere

interesse te wekken voor het bestuursprocesrecht en de vragen die zich op dat

terrein voordoen. Later als promovendus heb ik met veel genoegen met hem

samenge werkt.  Ik heb grote bewondering voor de scherpe en hele precieze

wijze waarmee hij zijn vak beoefent en waarmee hij mij heeft begeleid. Ik

verheug me dan ook op een verdere samenwerking. Adrienne de Moor-van

Vugt,  mijn andere promotor, ben ik evenzeer dankbaar voor haar nuttige

commentaren op eerdere versies van dit proefschrift en voor haar oprechte

belangstelling voor en bezorgd heid om de persoon achter de promovendus. 

Naast mijn promotoren wil ik ook de leden van de promotiec ommissie  danken

voor hun bereidheid  hierin plaats te nemen en hun inspanningen om het boek

te lezen en van commentaar te voorzien. Mijn dank geldt: prof. mr. P.J.J. van

Buuren (Universite it Utrecht), prof. mr. R.M. van Male (Erasmus Universiteit

Rotterdam), prof. mr. J.E.M. Polak (Universiteit  Leiden), prof. mr. J.B.M.

Vranken (Universite it van Tilburg) en prof. mr. J.M. Verschuuren (Universi-

teit van Tilburg). 

In het kader van het rechtsvergelijkend onderzoek heb ik een tijd aan de

Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg mogen verblijven. Ik ben de mede-

werkers van het ‘Institut für deutsches und europäisches Verwaltu ngsrecht’

dankbaar voor de gastvrije ontvangst en voor de ondersteuning bij mijn werk-

zaamheden. In het bijzonder wil ik prof. dr. Schmidt-Aßmann danken voor de

inspirerende gesprekken die ik met hem heb mogen voeren.   

En dan zijn er nog de (overige) collega’s  van de vakgroep Staats- en Bestuurs-

recht. Een aantal van hen wil ik hier met name noemen, omdat zij ervoor

hebben gezorgd dat ik al die jaren met plezier aan mijn onderzoek heb ge-

werkt.  Om te beginnen is dat Guido Evers die ik heb leren kennen als een

trouwe collega en met wie ik vanaf het begin van mijn aanstelling met veel

genoegen op vrijdagmiddag de dagelijkse gang van zaken heb besproken

boven een glas Koninck of Hoegaarden. Ook Roel Lauwerier en Rob van

Gestel zijn meer dan goede collega’s. Datzelfde geld voor Raymond Bos met



wie ik - maar nu met een iets betere afloop - nog vele Europa Cup-wedstrijden

van Ajax hoop te bezoeken. 

Tenslotte  hen die mij bijzonder dierbaar zijn. In de eerste plaats zijn dat mijn

ouders. Hen wil ik bedanken omdat zij mij niet alleen hebben gestimuleerd

om te studeren, maar ook omdat zij altijd de daarvoor noodzakelijke voor-

waarden hebben gecreëerd. Hun steun, ook toen ik voor hen onbekende we-

gen ben ingeslagen, is voor mij altijd van grote waarde geweest.  Als laatste,

maar zeker niet als minste verdient mijn partner Daisy vermeld te worden. Op

jou kan ik altijd rekenen. Je hebt er bovendien voor gezorgd - ook al was dat

bij mij geen gemakke lijk opgave - dat ik toch van tijd tot tijd het schrijven aan

‘dat boekje’ kon relativeren. Vele collega’s zijn mij voorgegaan die in hun

woord vooraf hebben toegezegd dat het na hun promotie  allemaal veel rustiger

zou worden. Ik durf die stelling - je kent me immers - niet helemaal aan, maar

ik beloof je: ik zal mijn best doen.  

Het onderzoek is afgesloten op 1 februari 2003. Informatie  van latere datum is

nog slechts incidenteel meegenomen.

Jurgen de Poorter

Tilburg, juni 2003   
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Inleiding

Het begrip ‘belanghebbende’ is een van de kernbegrippen in het huidige Awb-

bestuurs(p roces)rech t. Artikel 1:2 Awb verstaat onder belanghebbende:

“degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken”. Op een groot

aantal plaatsen in de Awb duikt dit belanghe bbende-b egrip op. Het speelt in

het kader van het bestuursprocesrecht echter met name een cruciale  rol,

doordat het bepalend is voor de vraag aan wie een beroepsrecht toekomt.

Immers, artikel 8:1, eerste lid, Awb bepaalt  dat ‘een belanghebbende’ tegen

een besluit beroep kan instellen bij de rechtbank. 

Het belanghe bbende-b egrip in de Awb is niet nieuw; veruit het belangrijk ste

doel van de Awb-wetgever was te codificeren wat al bestond, met name het-

geen in de Arob-jurisp rudentie  was neergelegd. De omstandig heid dat het in

artikel 1:2 Awb neergelegde belanghe bbende-b egrip niet nieuw is, betekent

ook dat er over dat begrip al het nodige is gezegd. Ik wijs hier alleen maar op

het proefschrift van Van Buuren uit 1978 onder de titel ‘Kringen van belang-

hebbenden. In het bijzonder in procedures tegen de overheid ’ en het VAR-

preadvies ‘De belanghebbende’ van Van Male, Koetser en Langereis  uit 1992.

Dit zou de vraag kunnen doen rijzen of er dan wel zo nodig opnieuw een boek

moet worden geschreven over dit onderwerp. Het antwoord op deze vraag -

het zal u niet verbazen - luidt naar mijn opvatting geheel bevestigend. Er is

namelijk  een drietal hoofdfactoren aan te wijzen die een nieuwe grondige

studie naar het belanghe bbende-b egrip rechtvaardigen.        

a. In de eerste plaats is er met de inwerkingtreding van de Awb een funda-

mentele  discussie  ontstaan over de functie van de bestuursrechtspraak en de

gevolgen die dat met zich zou moeten brengen voor de inrichting van het

stelsel van bestuursp rocesrech t. In de memorie van toelichting bij de Awb

wordt gesignaleerd dat in de afgelopen jaren in het denken over de bestuurs-

rechtspraak het primaat van de functie van het handhaven van het objectieve

publiekrecht heeft plaatsgemaakt voor het primaat van de rechtsbeschermings-

gedachte. Tegen die achtergrond kiest de toelichting ervoor om deze laatste

gedachte  ook in het Awb-procesrecht primair te stellen. Deze ontwikkeling in

de visie op de bestuursrechtspraak roept in de juridische literatuur echter de

vraag op of het belanghebbende-begrip, zoals we dat nu kennen, nog wel past

in een meer op rechtsbescherming gerichte  procesvar iant. Zou het niet meer

voor de hand liggen het getroffen zijn in de rechtspos itie of een door het recht

beschermd belang als voorwaarde te stellen om in rechte tegen een overheids-

besluit op te komen? En past in een verdergaande ontwikkeling van de be-

stuursrechtspraak naar een volwaardig  stelsel van bestuursrechtelijke rechts-

bescherming nog wel dat beroepsrecht wordt toegekend aan bestuursorganen

en belangenorganisaties om daarmee andere dan volstrekt eigen, individuele

belangen te behartigen?
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b. De tweede hoofdfactor die een grondige studie van het belanghebbende-

begrip rechtvaardigt is gelegen in de omstandig heid dat er zich ten aanzien

van de wijze waarop uitleg is gegeven aan dit belanghe bbende-b egrip een

aantal problemen lijkt voor te doen.

Zo blijkt er allereerst,  ondanks de doelstelling van de Algemene wet bestuurs-

recht, door een beperkte  opvatting van het belanghebbende-begrip, in be-

stuursrechtelijke geschillen onder omstandigheden nog steeds te moeten

worden teruggevallen op de burgerlijke rechter. Hierbij  kan met name worden

gewezen op de problematiek van personen met een zogenaamd ‘afgeleid  be-

lang’; degene wiens belang ‘slechts’ via een contractue le relatie bij een be-

paald besluit is betrokken wordt bijvoorbee ld niet belanghebbend geacht.  Ook

kan worden gedacht aan de vaak restrictieve uitleg van het vereiste van ‘per-

soonlijk  belang’, zo zijn er tekenen dat naarmate  de kring van personen wier

belangen zijn betrokken groeit, het aantal personen dat als (beroepsgerechtig-

de) belanghebbende wordt aangemerkt lijkt af te nemen. Een bijzonder voor-

beeld, waarbij  niet-belanghebbenden wel bij de burgerlijke rechter werden

ontvangen, biedt de casus van het Montenegro-arrest (HR 20 november 1987,

AB 1987, 117; NJ 1988, 843): een casus waarin het ging om potentiële  werk-

nemers: buitenlandse werknemers  die stelden dat zij door het subsidieb eleid

van de Nederlandse overheid  op de Nederlandse schepen geen banen meer

konden krijgen. De betreffende beleidsregel was niet voor bestuursre chtelijk

beroep vatbaar, de aan bedrijven verleende subsidiebeschikkingen waren dat

wel, maar niet voor (potentiële) werknemers  zoals Montenegro, die niet als

belanghebbende werden aangeme rkt. In zijn noot bij deze uitspraak schrijft

Scheltema: 

“Het spreekt wel vanzelf dat het beroepsrecht bij de administratieve rechter tegen een be-

schikking niet beperkter moet zijn dan de kring van personen die in het burgerlijk recht een

voldoende belang hebben om een actie uit onrechtmatige daad tegen een beschikking te

beginnen. De jurisprudentie van de administratieve rechter en de gewone rechter behoren

daarom op dit punt op elkaar te worden afgestemd. Zoals uit deze uitspraak blijkt is dat niet

het geval. Hier trekt de Hoge Raad de kring ruimer dan de administratieve rechter doet.” 

Betekent dit nu dat burgers die niet als belanghebbende in bestuursrechtelijke

zin zijn te beschouwen voortaan steeds bij de burgerlijke rechter kunnen gaan

procederen tegen overheidsbesluiten? In de jurisprude ntie blijkt nog niet van

een dergelijke afstemming. Het lijkt erop dat voor doorbreking van de be-

staande impasse ondersteuning door nadere theorievorming nodig is.

Daarnaast kan er op worden gewezen dat de criteria die in het huidige recht

worden aangelegd om te bepalen of iemand als belanghebbende aangemerkt

dient te worden sterk zijn toegespitst op de context van beschikkingen. Aan

het belang bij besluiten van algemene strekking is in de literatuur weinig

aandacht besteed. Er is ook relatief weinig jurisprude ntie over, mede doordat

de mogelijkheid van beroep tegen besluiten van algemene strekking tot de

inwerkingtreding van de Awb geen regel, maar uitzondering was. Onder de

Awb is dit punt belangrijker geworden, nu de Awb beroep tegen besluiten van

algemene strekking heeft mogelijk  gemaakt (zij het, dat die mogelijkheid

vooralsnog niet bestaat ten aanzien van algemeen verbindende voorschriften

en beleidsregels). Hoe moet nu in een beroep tegen besluiten van algemene
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strekking, en in het bijzonder bij het in de toekomst mogelijk  openstellen van

beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels, worden

omgegaan met traditionele  criteria, zoals  de eis dat het moet gaan om een

‘persoonlijk’ en ‘rechtstreeks betrokken’ belang?    

Ten derde doen zich sinds de inwerkingtreding van de Awb steeds vaker

problemen voor omtrent het procesbelang. Dat lijkt niet alleen te maken te

hebben met de omstandig heid dat rechtspraak in twee instanties regel is ge-

worden in plaats van uitzondering, maar ook met de omstandig heid dat de

bestuursrechter meer nevenuitspraken doet (proceskosten; schadevergoeding)

dan voorheen in het algemeen mogelijk  was. Dit roept nieuwe vragen op over

de thematiek van het procesbelang. 

c. De derde en laatste hoofdfactor die een onderzoek naar het

belanghe bbende-b egrip noodzak elijk maakt betreft de omstandig heid dat het

begrip belanghebbende volgens de regering in de gehele  Awb dezelfde bete-

kenis heeft, conform de begripsomschrijving van artikel 1:2 Awb. Maar is een

monochrome toepassing van het belanghe bbende-b egrip nu wel zo vanzelf-

sprekend? Moet het belanghe bbende-b egrip in zowel de non-contentieuze als

de contentieuze fase wel in dezelfde betekenis  worden gehanteerd? Of moet

worden gezegd dat bijvoorbee ld de kring van personen die in de primaire

besluitvormingsfase moet worden gehoord niet noodzak elijkerwijs  dezelfde is

als welke het recht moet worden verleend om tegen een eenmaal genomen

besluit op te komen? Bovendien zijn met de invoering van de Awb vragen

opgekomen die te maken hebben met het bieden van gelegenh eid aan belang-

hebbenden om ‘als partij’ aan het geding deel te nemen (artikel 8:26), mede in

samenhang met het uitgangspunt dat geen beroep kan worden ingesteld  door

een belanghebbende aan wie redelijkerw ijs kan worden verweten niet eerder

bezwaar te hebben gemaakt of beroep te hebben ingesteld  (artikel 6:13 Awb).

Ook op dit punt behoort nader onderzoek te worden verricht.       

1.2 Probleemstelling

Met dit onderzoek zal ik trachten te komen tot een systematische verhandeling

met nieuwe theorievorming over de procedurerechtelijke positie van belang-

hebbenden in het bestuursre cht. De studie zal met name zijn gericht op die

aspecten van het belanghe bbende-b egrip die nog in discussie  zijn, of waarom-

trent nieuwe vragen opgekomen zijn of nog opkomen. Voor een bevredigende

beantwoording van die vragen zal echter ook een nieuwe doordenking nodig

zijn van de grondslagen van het belanghe bbende-b egrip als ontvankelijkheids-

vereiste. De centrale  probleemstelling van dit onderzoek luidt daarom als

volgt:

Wie behoren er in procedures over overheidsbesluiten als belanghebbenden te

worden aangem erkt?

Op deze centrale  vraag zal ik een antwoord zoeken aan de hand van een

viertal onderzoeksvragen. In de eerste plaats zal ik deze problematiek in een

rechtsvergelijkend perspectief plaatsen. Ik zal hierbij vooral het Duitse be-
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stuursrecht als inspiratiebron gebruiken, maar ook zal ik kijken naar de wijze

waarop ingevolge artikel 10 EG-Verdrag en artikel 6 EVRM invulling behoort

te worden gegeven aan het beroepsrecht in de lidstaten. De vraag die ik hierbij

zal trachten te beantwoorden luidt: wat leren ons deze rechtsstelse ls over de

invulling van de kring van beroepsgerechtigden en meer in het bijzonder over

de relatie tussen het beroepsrecht en het van toepassing zijnde materiële

recht?

Na het rechtsvergelijkend onderdeel zal het onderzoek zich gaan richten op

het Nederlands bestuursrecht en zal ik allereerst trachten om tegen de achter-

grond van de door de rechtsvergelijking opgedane kennis  en inzichten te

komen tot een proeve van een omgrenzing van de optimale  kring van beroeps-

gerechtigden. De tweede deelvraag betreft dan ook de meer principiële  vraag:

kan het feitelijk getroffen belang - waartoe ook de aan een bestuursorgaan

toevertrouwde belangen en de door rechtspersonen behartigde algemene en

collectieve belangen worden gerekend - nog langer als ontvankelijkheidsvoor-

waarde worden gehandhaafd  in het licht van de ontwikkeling van de bestuurs-

rechtspraak naar een stelsel van individuele  rechtsbescherming? 

Gegeven de omstandig heid dat in het Nederlands bestuursprocesrecht het

beroepsrecht wordt toegekend aan degene wiens belang feitelijk door het

bestreden besluit wordt getroffen, rijst de vraag aan welke nadere voorwaar-

den moet zijn voldaan om iemand daadwer kelijk als belanghebbende aan te

merken. De vraag die hierbij wordt gesteld luidt: in hoeverre dient het belang

van verhoging van de kwaliteit  van de rechtsbescherming en van het voorko-

men van competentieproblemen tussen de civiele en de bestuursrechter te

leiden tot een aangepa ste invulling van de vereisten van rechtsbelang en

procesbelang?

Nadat aan de hand van de voorgaande deelvragen een beeld is verkregen van

wie er als beroepsgerechtigde belanghebbende zou moeten worden

beschouwd, zal tenslotte worden ingegaan op de vraag wat nu de procedure-

rechtelijke positie van deze belanghebbenden is. De hierbij behorende, vierde

onderzoeksvraag luidt: hoe, en in hoeverre dienen belanghebbenden in de

gelegenh eid te worden gesteld in bestuursrechtelijke besluitvorming of proce-

dures te worden betrokken? Daarbij  zal worden ingegaan op de vraag of het

nu wel zo voor de hand ligt dat het belanghe bbende-b egrip in zowel de non-

contentieuze als de contentieuze fase in dezelfde, monochrome betekenis

wordt gehanteerd. Tevens zal worden bezien hoe en in hoeverre belangheb-

benden in rechterlijke procedures als derde-partij  tot de procedure moeten

worden toegelaten.   

1.3 Onder zoeksmeth odologie

Onder beoefenaren van de rechtswetenschap wordt - in tegenstelling tot colle-

ga’s op het terrein van de sociale wetenschappen en natuurwetenschappen -

slechts in zeldzame gevallen over ‘methodologie’ gesproken. Dit betekent

echter niet dat juridisch onderzoek, en meer in het bijzonder het voorliggend

proefschriftonderzoek, zonder enige methodiek plaatsvindt.  We zouden de

voor het onderhavige onderzoek voorziene methode kunnen aanmerken als
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1 Hirsch Ballin 1991, p. 95.
2 Zie Tak 1992, p. 76.
3 Schreuder-Vlasblom 1994, p. 52.

‘klassiek juridisch’. Dat wil zeggen dat er na het analyseren en systematiseren

van bestaande bronnen (wetgeving, jurispruden tie en literatuur) een oordeel

over het positieve recht wordt gegeven, dat - zoals Hirsch Ballin het ooit heeft

geformuleerd 1 - wordt begrepen uit de ideeën en beginselen die in dat rechts-

stelsel werkzaam zijn. Hierbij  kan het ook tot de taak van een rechtsweten-

schapper worden gerekend om een oordeel te geven over hoe - bij wijze van

verdere rechtsontwikkeling - door de rechter, wetgever of andere over het

recht beslissende instanties bij voorkeur beslist zou moeten worden.

Het onderzoek kent ook een rechtsvergelijkende compon ent. De rechtsverge-

lijkende studie wordt hier vooral gebruikt als inspiratiebron, om een beter en

genuanceerder antwoord te kunnen geven op vragen die in ons eigen rechts-

stelsel zijn opgekomen. De studie is een globaal onderzoek naar de vraag hoe

in andere rechtstelsels  wordt omgegaan met het belangve reiste als ontvank-

elijkheidsvraagstuk en welke de relatie is tussen het beroepsrecht en het van

toepassing zijnde materiële  recht. Hierbij  is in de eerste plaats gekozen voor

een onderzoek naar het Duitse bestuursp rocesrech t. Niet zelden valt namelijk

in de Nederlandse juridische literatuur de kritiek te beluisteren dat het centraal

stellen van individuele  rechtsbescherming als functie van bestuursrechtspraak

ten onrechte  niet heeft geleid tot een procesvorm die overwegend het karakter

van een recours subjectif  heeft zoals in Duitsland. In navolging van het Duitse

bestuursprocesrecht zou volgens deze auteurs ook de bestuursrechtelijke

rechtsbescherming moeten worden beperkt tot gevallen waarin wordt ge-

klaagd over de schending van een door een beweerd elijk geschonden norm

van objectief publiekrecht beschermd belang. Moet het Nederlands bestuurs-

procesrecht opstappen op de Duitse trein?2 Zoals Schreuder-Vlasblom terecht

opmerkt zal,3  voordat hierover een oordeel kan worden gevormd, nader

onderzoek moeten worden gedaan naar de wijze van hantering van de

Schutznorm in Duitsland en de voor- en nadelen die deze met zich brengt.        

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag of een dergelijke Schutznorm

ook in het Nederlandse bestuursprocesrecht zou moeten worden gehanteerd,

zal er echter ook nader onderzoek moeten worden gedaan naar de verenig-

baarheid  daarvan met Europees- en internationaalrechtelijke eisen die aan het

beroepsrecht in het nationale  procesrecht wordt gesteld. Gezien de grote en

toenemende betekenis  van het EG-recht en het EVRM zal de vergelijkende

studie zich ook hiernaar uitstrekken. Bezien zal worden op welke wijze ing-

evolge artikel 10 EG-Verdrag en artikel 6 EVRM invulling moet worden aan

het beroepsrecht in het nationale  bestuursp rocesrech t.

1.4 Belang van het onderzoek

In de eerste plaats is het wetensch appelijk belang gelegen in de omstandig heid

dat de studie is gericht op witte vlekken in het geldend recht en op plekken die

in het huidige juridische discours als zwakke plekken worden aangeme rkt.

Voor een deel zou men kunnen zeggen dat de praktijk zijn weg wel zal vin-
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den: waarschijn lijk zal jurisprude ntie gevormd kunnen worden die vanuit een

oogpunt van rechtsbescherming bevredigend is. Bijvoorbe eld waar het gaat

om problemen omtrent het procesbelang en de vraag wie er als belanghebben-

de zou moeten worden aangemerkt in een beroep tegen besluiten van algeme-

ne strekking. Voor een ander deel mag men de ontwikkeling van dit soort

nieuwe elementen van het leerstuk ook weer niet alleen aan de praktijk overla-

ten, maar moet zij worden ondersteund door nieuwe theorievorming over het

belanghebbende-begrip. 

Daarnaast is er ook een meer praktisch/m aatschapp elijk belang aan te wijzen.

Allereerst waar het gaat om het verminderen van rechtszekerheid. Het is van

groot praktisch belang dat zoveel mogelijk  helderheid  bestaat - liefst voordat

een procedure wordt aangevangen - over welke personen of andere entiteiten

in een juridische procedure als belanghebbenden kunnen worden aangeme rkt.

De onderhavige studie kan bijdragen aan die helderheid  en bijdragen aan de

verdere ontwikkeling van criteria voor de toelating van belanghebbenden. Dat

zou moeten neerkomen op criteria die meer dan nu recht doen aan de positie

van bepaalde categorieën van belanghebbenden, maar toch niet leiden tot een

onaanvaardbare  extra belasting van rechterlijke colleges, c.q. verlamming van

bestuurlijke besluitvorming. Daarmee is ook een ander maatschap pelijk be-

lang gegeven: verhoging van de kwaliteit  van de rechtsbescherming. Boven-

dien zou dat ertoe leiden dat competentieproblemen tussen rechters worden

voorkomen, waarmee het belang van efficiency wordt gediend en mogelijke

rechtsonrust wordt voorkomen: verhinderd moet worden dat ernstig in hun

belang getroffen burgers van bestuursrechtelijke rechtsbescherming verstoken

blijven en hun toevlucht moeten zoeken tot de civiele rechter.

1.5 Opbouw van het boek     

Dit boek kent de volgende opbouw. Na de inleiding en de opmerkingen over

de aanpak van het onderzoek in dit hoofdstuk, zullen vier delen volgen, die

elk weer bestaan uit een drietal hoofdstukken. Het geheel zal worden afgeslo-

ten met een hoofdstuk ‘Samenvattingen en conclusies’.

In Deel I zal een rechtsvergelijkende studie worden verricht.  Hierbij  zal wor-

den getracht te komen tot een beantwoording van de eerste deelvraag: wat

leren ons deze rechtsstelse ls over de invulling van de kring van beroepsge-

rechtigden en meer in het bijzonder over de relatie tussen het beroepsrecht en

het van toepassing zijnde materiële  recht?  In hoofdstuk 2 zal daartoe uitvoerig

worden ingegaan op het Duitse stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescher-

ming. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 worden bezien op welke wijze ingevolge

artikel 6 EVRM het beroepsrecht in nationale  bestuursrechtelijke procedures

moet worden vormgegeven. In hoofdstuk 4 zal datzelfde worden onderzocht

voor de eisen die uit artikel 10 EG-Verdrag voortvloeien. 

In Deel II zal de tweede deelvraag centraal worden gesteld: kan het feitelijk

getroffen belang - waartoe ook de aan een bestuursorgaan toevertrouwde

belangen en de door rechtspersonen behartigde algemene en collectieve be-

langen worden gerekend - nog langer als ontvankelijkheidsvoorwaarde wor-

den gehandhaafd  in het licht van de ontwikkeling van de bestuursrechtspraak
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naar een stelsel van individuele  rechtsbescherming? Ter beantwoording van

deze vraag zal in hoofdstuk 5 - onder de gelijknamige titel - worden ingegaan

op de uitgangspunten van het stelsel van bestuursrechtspraak onder de Awb.

In hoofdstuk 6 wordt vervolgens onder de titel ‘Actie en belang’ ingegaan op

de grondslagen van het beroepsrecht in bestuursrechtelijke aangelegenheden.

Tot slot wordt in hoofdstuk 7 onder de titel ‘Proeve van een omgrenzing van

de optimale  kring van beroepsgerechtigden’ bezien of er in bestuursrechtelijke

procedures naast de mogelijkheid voor individuele  burgers om voor hun

eigen, persoonlijke belangen op te komen, ruimte moet bestaan voor collega-

bestuursorganen en voor belangenorganisaties om in rechte op te komen voor

andere dan volstrekt persoonlijke belangen. 

Daarna zal in Deel III de derde deelvraag aan de orde komen: in hoeverre

dient het belang van verhoging van de kwaliteit  van de rechtsbescherming en

van het voorkomen van competentieproblemen tussen de civiele en de be-

stuursrechter te leiden tot een aange paste invulling van de vereisten van

rechtsbelang en procesbelang? Hiertoe zal in hoofdstuk 8 worden ingegaan op

het vereiste van rechtsbelang. In hoofdstuk 9 (‘Het rechtsbelang bij besluiten

van algemene strekking’) wordt dit vereiste nader bezien voor het directe

beroep tegen besluiten van algemene strekking. Tenslotte  wordt in hoofdstuk

10 ingegaan op het vereiste van procesbelang. 

In het laatste deel van dit proefschr ift, Deel IV, zal worden getracht een ant-

woord te vinden op de vierde deelvraag: hoe, en in hoeverre dienen belang-

hebbenden in de gelegenh eid te worden gesteld in bestuursrechtelijke besluit-

vorming of procedures te worden betrokken? Zo zal deze vraag in hoofdstuk

11 worden beantwoord  voor de primaire besluitvormingsfase. In hoofdstuk 12

zal worden ingegaan op de vraag hoe en in hoeverre belanghebbenden in de

bezwaarschriftproce dure moeten worden betrokken en tenslotte zal in hoofd-

stuk 13 diezelfde vraag worden beantwoord  voor de bestuursrechterlijke

procedures. 

Het boek zal uiteindelijk  worden afgesloten met hoofdstuk 14 getiteld ‘Samen-

vattingen en conclusies’.    
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4 Zie ook Banda 1989, p. 9.

Deel I

Het belanghebbende-begrip in rechtsvergelijkend per-

spectief

1 Inleiding

Bij een onderzoek naar het belanghe bbende-b egrip in het Nederlandse be-

stuurs(proces)recht is het goed tevens een blik te werpen op hoe elders met

het belangve reiste wordt omgegaan. Het verkleint allereerst het risico ten

prooi te vallen aan bepaalde blinde vlekken waar het een rechtsstelsel betreft

dat ons als het ware met de paplepel is ingegeven.4 Bovendien kan rechtsver-

gelijking dienen als inspiratiebron voor de beantwoording van de vraag hoe in

het algemeen met het vraagstuk van het beroepsrecht moet worden omgegaan.

In dit deel zullen daartoe de ‘Klagebefugnis’ in het Duitse bestuursprocesrecht

en de uit de artikelen 6 EVRM en 10 EG-Verdrag voortvloeiende eisen om-

trent de toegang tot de rechter in nationale  bestuursrechtelijke procedures

worden onderzo cht. 

In dit deel zal ik trachten te komen tot een antwoord op de vraag: wat leren

ons deze rechtsstelse ls over de invulling van de kring van beroepsgerechtig-

den en meer in het bijzonder over de relatie tussen het beroepsrecht en het van

toepassing zijnde materiële  recht?  In de eerste plaats zal worden onderzocht

wat de systematiek is die is gelegen achter de wijze waarop het belangve reiste

als ontvankelijkheidsvoorwaarde wordt gehanteerd; in hoeverre wordt deze

beïnvloed door de gekozen doelstelling van rechtspraak en wat leert het ons

over de invulling van de kring van beroepsgerechtigden; volstaat een feitelijk

door het besluit getroffen belang, of moet het gaan om een door het recht

beschermd belang? Daarnaast zal worden bezien wat een en ander ons zegt

over de wijze waarop de kring van belanghebbenden in Nederland behoort te

worden vormgegeven. Wat zijn de verschillen tussen het Duitse en het Neder-

landse belanghe bbende-b egrip en hoe verhouden beide zich tot de eisen die

uit artikel 6 EVRM en artikel 10 EG-Verdrag voortvloeien? 

Op bovengenoemde vragen zal in het hiernavolgende nader worden ingegaan.

In hoofdstuk 2 zal de kring van beroepsgerechtigden in het Duitse bestuurs-

procesrecht aan een nadere studie worden onderworpen. In de hoofdstukken 3

en 4 zal vervolgens worden onderzocht op welke wijze ingevolge artikel 6

EVRM, respectieve lijk het in artikel 10 EG-Verdrag neergelegde beginsel van

effectieve rechtsbescherming met het belangvere iste dient te worden omge-

gaan.



5 Schmidt-Aßmann 1985, p. 11: “Art. 19 IV GG ist für die Rechtsentwicklung zu einem Gravitations-
punkt geworden”.

6 Artikel 20 III GG bepaalt dat ‘(...) die vollziehende Gewalt (...) an Gesetz und Recht gebunden ist’.
7 Deze zogenaamde ‘Rechtsweggaran tie’ wordt vervolgens uitgewerkt in de tweede volzin van art.

19 IV GG, waar wordt bepaald dat bij het ontbreken van een bestuursrechtelijke rechtsweg de civiele
rechter optreedt als restrechter  (‘Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet  ist, ist der
ordentliche Rechtsweg gegeben’). 

8 Lorenz 1985, p. 145.
9 Vgl. Schmidt-Aßmann 1985, p. 15: “Art. 19 IV steht anderen als individual-rechtlichen

Schutzauft rägen der Gerichte grundsätzlich nicht entgegen. (...) Aber auch jenseits dieser Fälle
‘inzidenten’ objectiven  Schutzes dürfen den mit dem Rechtsschutz nach Art. 19 IV betrauten
Gerichten weitere Aufgaben übertragen werden”.

Hoofdstuk 2

Het belanghebbende-begrip in het Duitse bestuurs-

recht

2.1 Het Duitse stelsel van bestuursprocesrecht in vogelvlucht

2.1.1 De ‘Rechtsschutzgarantie’ van artikel 19 IV GG

Het in artikel 19 IV GG neergelegde grondrecht op rechtsbescherming is voor

de ontwikkeling van het Duitse bestuursprocesrecht in het algemeen en voor

het beroepsrecht in het bijzonder van groot belang geweest.  Schmidt-Aßmann

spreekt in dit verband dan ook niet voor niets van een gravitatiepunt voor de

rechtsontwikkeling.5

Artikel 19 IV GG geeft samen met artikel 20 III GG uitdrukking aan het

fundame ntele rechtsstatelijke beginsel van wetmatigh eid van overheidsoptre-

den. Het gemeenschappelijke doel van beide bepalingen is om tegenwicht te

bieden aan de almacht van het bestuur. Zo bepaalt  artikel 20 III GG expliciet

dat de uitvoerende macht aan wet en recht gebonden is.6 Deze gebond enheid

van het bestuur aan het objectieve recht wordt vervolgens in artikel 19 IV GG

gesubjectiveerd, doordat aldaar de burger een processueel recht wordt toege-

kend op rechtsbescherming tegen de schending van diens subjectieve rechten

als gevolg van onrechtm atig bestuursoptreden: “Wird jemand durch die

öffentliche Gewalt  in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg

offen”. 

Artikel 19 IV GG geeft de burger derhalve een recht op rechtsingang7, ingeval

van schending van diens subjectieve rechten door het openbaar bestuur. Lo-

renz wijst erop dat artikel 19 IV GG in de eerste plaats een instructie  voor de

wetgever inhoudt om de voorwaarden de scheppen voor een effectieve be-

scherming van de subjectieve rechten van burgers.8 Dit betekent overigens

niet dat art. 19 IV GG principieel in de weg staat aan een ruimere kring van

beroepsgerechtigden dan de dragers van subjectieve publieke rechten. Art. 19

IV GG formuleert immers slechts een minimumeis  waaraan de rechtsbescher-

ming in ieder geval moet voldoen.9 Dat neemt echter niet weg dat de rechtsbe-

scherming primair moet worden gezien als een ‘Bastion der Individualität’,
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10 Schmidt-Aßmann 1985, p. 15.
11 Zoals Schmidt-Aßmann (1985, p. 16) het omschrijft: “Die rechtsweggarantie denkt vom subjectiven

Recht her”.
12 Lorenz 1985, p. 148.
13 Lorenz 1985, p. 148: ‘Diese Zielsetzung kommt auf der Grundlage der Rechtswegeröffnung (§ 40

VwGO) in § 42 Abs. 2 VwGO zum Ausdruck (...). 
14 Het Normenkontrollverf ahren vormt hierop een uitzondering zoals we later nog zullen zien.
15 Zie hierover eveneens Schlössels 1999a, p. 179.

aldus Schmidt-Aßmann.10 De bestuursrechtelijke rechtsbescherming wordt

blijkens artikel 19 IV GG heel nadrukk elijk geënt op het begrip subjectief

publiekre cht.11 In de woorden van Lorenz:12 

“Der Schutz dieser Rechte ist die primäre und zentrale inhaltliche Vorgabe der Rechtswegga-

rantie: Es muß sichergestellt sein, daß der einzelne Rechtsinh aber bei Rechtsverletzun gen um

gerichtlichen  Schutz nachsuch en und diesen auch wirklich erlangen kann”. 

Deze gedachte  maakt dat de mogelijke schending van een subjectief publie-

krecht tot voorwerp van geschil  is gemaakt in veel bestuursrechtelijke proce-

dures en dat het beroepsrecht vervolgens hiervan wordt afgeleid.13

2.1.2 De strekking van het beroep

2.1.2.1 Het voorwerp van geschil

Bezien we nu de verschillende Klagen, dan blijkt dat zowel bij de

Anfechtungs- en Verpflichtungsklage, als ook bij de Feststellungs- en Allge-

meine Leistungsklage het voorwerp van geschil  wordt gevormd door het

mogelijk  geschonden subjectief publiekrec ht.14 Heel duidelijk  blijkt dit voor

wat betreft de Anfechtungs- en Verpflichtungsklage uit § 113 I resp. V

VwGO, alwaar de vernietiging wordt gekoppe ld aan de schending van het

subjectieve recht van de klager. 

Met het bepaalde in § 113 VwGO is sterk aansluiting gezocht bij hetgeen is

neergelegd in artikel 19 IV GG. Als voorwerp van geschil  wordt gekozen voor

de rechtspos itie van de burger; er bestaat een - in vergelijking met Nederland -

grote(re) aandacht voor de relatie tussen het door de appellant gestelde belang

en het van toepassing zijnde materiële  recht. Welbeschouwd heeft de inhoude-

lijke beoordeling ingevolge § 113 I en V VwGO een tweeledig  karakter.15 In

de eerste plaats moet, teneinde tot een gegrondverklaring van het beroep te

kunnen komen, het bestreden besluit (objectief) onrechtm atig zijn. Daarnaast

dient de appellerende burger daardoor in zijn ‘Rechten’ te zijn geschonden,

waarbij  wordt bezien of de geschonden norm van objectief publiekrecht (ten-

minste: mede) het belang van de klager beoogt te beschermen.

 In beginsel wordt ook in het Duitse bestuursprocesrecht het voorwerp van

geschil  derhalve gevormd door het bestreden besluit.  Dit besluit wordt binnen

de grenzen van het aan de rechter gepresenteerde geschil  op zijn rechtmatig-

heid getoetst.  Het verschil  met het Nederlandse stelsel is slechts daarin gele-

gen, dat een gegrondverklaring bij een bevonden onrechtm atigheid  alleen dan

wordt uitgesproken, indien de geschonden norm van objectief publiekrecht

tevens het belang van de appellant beoogt te beschermen. Er wordt met andere



Het belanghebbend e-begrip in het Duitse bestuursrecht

16 Zie eveneens Schreuder-Vlasblom 1994, p. 51.
17 Zie ook Bok 1992, p. 158.
18 Zie ook Ule 1987, p. 314-315; Rennert 1998, p. 1008-1010.
19 Zie ook Rennert 1998, p. 1008.
20 Zie ook Rennert 1998, p. 1009.

woorden naast objectieve onrechtm atigheid van het besluit nog een extra

voorwaarde gesteld om tot een gegrondverklaring te kunnen komen. Vanuit

het perspectief van de aanlegger van het geding bezien zouden we de verschil-

len ook als volgt kunnen omschrijven. In Nederland beschikt iemand die de

hoedanig heid van belanghebbende heeft (dat wil zeggen degene die door het

bestreden besluit in een feitelijk belang wordt getroffen) over een aanspraak

op een volledig, dat wil zeggen een in alle opzichten, rechtmatig  besluit.16 In

Duitsland daarentegen heeft een burger slechts een aanspraak jegens het

bestuursorgaan op inachtneming van die rechtsnormen welke mede diens

belang beogen te beschermen en wordt het beroepsrecht daarvan afgeleid. Het

gevolg is bij bevonden onrech tmatigheid vervolgens niet veel anders in Duits-

land dan in Nederland: in beide gevallen wordt het besluit vernietigd.  

2.1.2.2 De uitspraak

Hierboven werd al even gesproken over het doel waarop in ieder geval de

Anfechtungsklage primair is gericht,  namelijk de vernietiging van het bestre-

den besluit.  Indien de Anfechtungsklage gegrond wordt verklaard, dan zal de

rechter in beginsel overgaan tot een vernietiging (zie § 113 I VwGO ). In het

geval van een Verpflichtungsklage vraagt men de rechter - naar aanleiding

van een afwijzing van een aanvraag om een besluit te nemen (Ablehnung) of

naar aanleiding van het uitblijven van een besluit (Unterlassung) - om het

bestuur te veroordelen tot het alsnog afgeven van een besluit.  Hierbij  behoort

echter te worden ingezien, dat een dergelijke vernietiging, c.q. een dergelijk

oordeel over de (fictieve) weigering naar Duitse opvatting niet jegens een

ieder (erga omnes), doch slechts tussen partijen (inter partes) werkt.17 De

materiële  rechtskracht van zo’n rechterlijk  oordeel wordt ingevolge § 121

VwGO geacht zich slechts tot de procespartijen uit te strekken. Een verklaring

hiervoor kan worden gevonden in de gedachte  dat de bestuursrechtelijke

procedure slechts dient ter bescherming van de individuele  rechtspos itie van

de appellant;  een dergelijk  partijenproces staat los van de rechtspos itie van

derden. 

De materiële  rechtskracht als bedoeld  in § 121 VwGO is in de eerste plaats

beperkt naar subject;  zij ziet slechts op partijen in de zin van § 121 VwGO.18

Dit zijn in de eerste plaats de ‘Beteiligten und ihre Rechtsnachfolg er’. Hier-

mee worden bedoeld  de appellant en het verwerend bestuursorgaan, alsmede

hun eventuele  rechtsopvolgers.19 Daarnaast worden tevens als procespartijen

aangemerkt derden, die op verzoek of krachtens rechterlijk  bevel als ‘Beigelade-

nen’ (§ 65 jo. 63 VwGO) in de procedure zijn betrokken.20 Ook jegens hen

verkrijgt de uitspraak materiële  rechtskrac ht. Wel moet worden ingezien dat

ingeval van een vernietiging de materiële rechtskracht slechts betrekking heeft

op het rechterlijk  oordeel dat het besluit jegens appellant onrechtm atig was en
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21 Zie ook Rennert 1998, p. 1000; Ule 1987, p. 316.
22 Aldus ook Ule 1987, p. 316.
23 Zie ook Rennert 1998, p. 997.
24 Zie hierover Schmitt Glaeser 1997, p. 101.

deze appellant in zijn rechten heeft geschonden. Niet mag hieruit worden

afgeleid, dat een Verwaltungsakt van gelijke inhoud ook jegens de ‘Beigelade-

ne’ onrechtm atig zou zijn. Dit is met name van belang voor eventuele  latere

procedures, zoals schadevergoedingsacties. 

Naast een beperking naar subject is de materiële rechtskracht ook beperkt naar

object.  Met een beperking naar object wordt bedoeld, dat de materiële  rechts-

kracht slechts ziet op dat gedeelte  van de uitspraak dat een oordeel bevat

omtrent het geschilpunt (de zgn. Streitgegenstand). 21 In het geval van de

Anfechtungsklage moet, gelet op het bepaalde in § 113 I VwGO, hieronder

worden verstaan de bewering van appellant dat het bestreden besluit in strijd

is met een norm van objectief publiekrec ht, welke norm tevens het belang van

appellant beoogt te beschermen.22 Het oordeel omtrent deze ‘Streitgegenstand’

is, voor zover tegen dit oordeel geen rechtsmiddelen meer openstaan, ook in

latere procedures voor partijen bindend. Bijvoorbe eld in een schadevergoe-

dingsactie  bij de civiele rechter.23 

2.1.3 Het beroepsrecht

2.1.3.1 Algemeen

Zoals eerder opgemerkt is met de vormgeving van de toetsing ten gronde in §

113 I en V VwGO sterk aansluiting gezocht bij het bepaalde in art. 19 IV GG.

In § 113 I en V VwGO wordt als voorwaarde voor de gegrondverklaring de

eis gesteld dat een burger in een subjectief recht is geschonden. Het beroeps-

recht, zoals omschreven in § 42 II VwGO is hiervan afgeleid: ‘(...) ist die

Klage nur zulässig, wenn der Kläger geltend macht,  durch den Verwaltung-

sakt oder seine Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu

sein’. 

Maar als de ontvankelijkheidstoetsing en de beoordeling ten gronde zo nauw

met elkaar verbonden zijn werpt dit wel de vraag op wat dan precies moet

worden verstaan onder het ‘geltend machen’ van de ‘Rechtsverletzung’.  Hier

stuiten we op het doel dat wordt beoogd met het stellen van de eis van ‘Klagebe-

fugnis’. Naar algemeen wordt aangenomen dient de regeling van § 42 II

VwGO ertoe om in ieder geval een actio popularis  uit te sluiten en daarmee te

verhinderen dat een ieder zonder meer aan de rechter een inhoude lijk oordeel

kan vragen ongeacht welk belang hij daarbij heeft.24 Met het vereiste van

‘Klagebefugnis’ is derhalve slechts beoogd de drempel niet hoger te maken

dan noodzak elijk is om te voorkomen dat ‘quivis ex populo’ zich toegang tot

de rechter weet te verschaffen. Het is, gelet op deze doelstelling, dan ook
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25 Ule 1987, p. 202: ‘eine Schlüssige Behauptung des Klägers, daß er (...) durch den Verwaltungsakt
oder seine Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten  verletzt werde, falls sich der
Verwaltungsakt oder seine Ablehnung oder Unterlassung als objektiv rechtswidrig erweist’

26 Aldus ook Ule 1987, p. 202.
27 Zie ook Gurlit 1995, p. 457; Happ 1998, p. 271; Kopp/Schenke 1998, p. 348; Schmitt Glaeser 1997,

p. 103.
28 Gurlit 1995, p. 457; Schmitt Glaeser 1997, p. 103.
29 Schmitt Glaeser 1997, p. 104: “(...) die Möglichkeit einer Rechtswidrigkeit kann fast nie ganz

ausgeslossen werden”.

begrijpelijk  dat het in het kader van de ontvankelijkheidstoetsing nog niet

noodzak elijk is dat de appellerende burger de schending van een subjectief

publiekrecht reeds ten volle aantoont.  De vraag is echter hoe indringend de

ontvankelijkheidstoetsing dan wel behoort te zijn. Op dit punt zijn er in de

literatuur een tweetal theorieën ontwikkeld: de Möglichkeits- en Schlüssig-

keitstheorie.

2.1.3.2 Schlüssigkeits- en Möglich keitstheorie

Een eerste theorie met betrekking tot de indringen dheid van de ontvankelijk-

heidstoetsing vormt de Schlüssigkeitstheorie. Van deze theorie heeft met

name Ule zich een aanhanger getoond. Voor de ontvanke lijkheid is naar zijn

opvatting een afdoende bewering van de appellant vereist, dat deze door het

besluit in zijn rechten getroffen zou worden, in het geval dat besluit onrecht-

matig blijkt te zijn.25 De ‘schlüssige Behauptung’ ziet met andere woorden

slechts op de rechtsschending en niet op de onrechtm atigheid  van het over-

heidshandelen of -nalaten. Deze onrechtma tigheid komt pas bij de inhoude lij-

ke beoordeling op grond van § 113 VwGO aan de orde.26 

De heersende opvatting in de literatuur steunt daarentegen niet op deze

Schlüssigkeitstheorie, maar op de zogenaamde ‘Möglichkeitstheorie’. 27 De

gedachte  is dat een zware eis als een ‘schlüssige Behauptung’ zich niet goed

laat verenigen met de beperkte  functie van het beroepsre cht, d.i. om een actio

popularis  uit te sluiten.28 Volgens de Möglichk eitstheorie  moet bij het beoor-

delen van de ontvanke lijkheid worden vastgesteld  of zowel de onrechtmatig-

heid van het bestreden besluit als ook de schending van een door het recht

beschermd belang mogelijk  is. De Möglichk eitstheorie  heeft derhalve betrek-

king op zowel de onrechtm atigheid  van het bestreden besluit als op de belang-

enschending, doch voldoende is dat beide niet onmoge lijk zijn. 

Overigens wijst Schmitt  Glaeser er op dat de mogelijke onrechtm atigheid  van

het bestreden besluit al snel wordt aangenomen, omdat strijd met het recht nu

eenmaal moeilijk op voorhand valt uit te sluiten.29 Het lijkt er derhalve op dat

ook in de Möglich keitstheorie  - gelijk in de Schlüssig keitstheorie  - in het

kader van de ontvankelijkheidsbeoordeling slechts wordt bezien of de appel-

lant door het besluit in zijn rechten wordt getroffen, indien dat besluit onrecht-

matig mocht blijken te zijn. Het versch il tussen beide benaderingen is echter

gelegen in de indringen dheid waarmee in de ontvankelijkheidsfase wordt

getoetst of van een belangenschending sprake is. In het geval van de

Schlüssig keitstheorie  behoort deze belangenschending ten volle te worden

vastgesteld, terwijl de Möglich keitstheorie  voorziet in een meer marginale



Hoofdstuk 2

30 BVerwG 21 oktober 1986, DVBl. 1987, 270; BVerwG 26 juli 1989, DVBl. 1989, 1097; BVerwG
24 januari 1991, NvwZ 1991, 575; BVerwG 10 mei 1993, DVBl. 1994, 478; zie ook Gurlit 1995,
p. 457; Happ 1998, p. 271; Kopp/Schenke 1998, p. 349.   

31 Aldus Schmitt Glaeser 1997, p. 103. Zie hierover eveneens Happ 1998, p. 272.
32 BVerwG 16 maart 1989, BVerwGE 81, 330.

toetsing. Deze marginale  toetsing wordt door het BVerwG tot uitdrukking

gebracht met de standaardoverweging dat een niet-ontvankelijkverklaring

alleen dan op zijn plaats is, indien:30

‘offensichtlich und eindeutig nach keiner Betrachtungsweise subjektive Rechte des Klägers

verletzt sein können oder die vom Kläger behaupteten  Rechte bestehen oder ihm zustehen

können’.  

In dit kader rust op de appellant overigens slechts de verplichting om de feiten

aan te dragen waaruit  voor de rechter vervolgens valt af te leiden dat een

schending van een subjectief recht mogelijk  is: “Der Kläger muß Tatsachen

vorbringen, die es als möglich erscheinen lassen, daß er durch den angefoch-

tenen Verwaltungsakt in seinen Rechten verletzt ist”.31 

Maakt het ondersch eid tussen beide benaderingen nu verschil  in de rechts-

praktijk? Een mooi voorbeeld  vormt een zaak waarbij  appellanten aan het

bestuur hadden gevraagd maatregelen te nemen tegen een mijnbouw bedrijf

om te voorkomen dat als gevolg van de winning van steenkool schade wordt

toegebracht aan hun, in de nabije omgeving gelegen eigendom.32 Het bestuur

weigerde aan dit verzoek gehoor te geven. Het BVerwG oordeelt  dat de appel-

lanten inderdaad ingevolge § 42 II VwGO in hun beroep kunnen worden

ontvangen:

Sie können sich für die beantragte Verpflichtung des Beklagten jedenfalls auf ihr Eigentum

(Art. 14 Abs. 1 GG) berufen. Es is keineswegs von vornherein und unter jeder denkbaren

Betrachtungsweise ausgeschlossen, daß ihnen das Oberflächeneigentum einen vom Beklag-

ten durch bergbehördliche Maßnahmen  zu erfüllenden Schutzanspruch auch gegenüber

Beeinträcht igungen durch den Bergbau einräumt.

Appellanten stellen in hun eigendomsrecht te worden geschonden, waarna het

BVerwG slechts beoorde elt of een dergelijke rechtsschending niet absoluut

onmog elijk is. Dit zou bijvoorbee ld nog het geval kunnen zijn, indien op basis

van de positie van de betrokkene tot het besluit als het ware uiterlijk waar-

neembaar is dat diens eigendomsrecht niet in het geding kan zijn. Of wanneer

reeds op voorhand duidelijk  is dat de betrokken regelgeving het gestelde

eigendomsrecht geenszins beoogt te beschermen. Nu zulks niet het geval is

worden appellanten in hun beroep ontvangen. Pas bij de inhoudelijke beoor-

deling wordt vervolgens middels  een zestien pagina’s tellende uiteenzetting

bezien of de in § 48 Abs. 2 BBergG neergelegde bevoegd heid om het opspo-

ren of winnen van grondstoffen te beperken of te verbieden, gelet op het doel

en de strekking van de regeling ook daadwer kelijk het belang van deze appel-

lanten beoogt te beschermen. We zien hier duidelijk  het verschil  in benadering

tussen de Möglich keitstheorie  - die middels een marginale  toetsing al relatief

snel beroepsrecht aanneemt - en de strengere Schlüssigkeitstheorie. In het

geval deze laatste benadering was gevolgd had reeds in het kader van de



Het belanghebbend e-begrip in het Duitse bestuursrecht

33 Vgl. Happ 1998, p. 266; Schmitt Glaeser 1997, p. 241; Schenke 1998, p. 141; Steiner 1984, p.
856; Zie ook BVerwG 28 oktober 1970, BVerwGE 36, 192/199; BVerwG 8 december 1972,
BverwGE 41, 253/256; BVerwG 22 mei 1980, BVerwGE60, 144/150, BVerwG 24 februari 1981,
BVerwGE62, 11/14. Ik kom hierop in §2.5 nog terug.

34 Vgl. bijvoorbeeld BVerwG 30 juli 1990, NVwZ 1991, p. 470-471. Ik kom hierop in §2.5 nog terug.

ontvanke lijkheid ten volle moeten worden vastgesteld  of het eigendomsrecht

ook daadwe rkelijk door de betrokken regelgeving wordt beschermd.

2.2 Het beroepsrech t: de eis van een subjectief publiekrecht

2.2.1 Inleiding

In het voorgaande werd stilgestaan bij de grondslagen van het Duitse stelsel

van bestuursrechtspraak. Geconstateerd  werd dat het beroepsrecht bij de

verschillende Klagen afhankelijk  werd gesteld van (mogelijke) schending van

een subjectief recht. Voor wat betreft de Anfechtungs- en Verpflichtungsklage

volgt dit rechtstreeks uit § 42 II VwGO. Echter ook voor de overige Klagen

geldt de eis dat een appellant in een subjectief publiekrecht moet zijn getrof-

fen. Ten aanzien van de Allgemeine Leistungsklage, welke niet in de VwGO

wordt geregeld, heeft het BVerwG in zijn jurisprude ntie uitgemaakt dat § 42

II VwGO hier analoog moet worden toegepast. 33 Datzelfde lijkt ook te moeten

worden aangenomen voor de in § 43 VwGO geregelde Feststellungsklage.34

Daarnaast geldt de eis van een geschonden subjectief publiekrecht inmiddels

ook voor het beroep tegen besluiten van algemene strekking, het in § 47

VwGO geregelde Normenkontrollverfahren. Waar voorheen de eis werd

gesteld dat een burger slechts ontvanke lijk was in zijn Normenkontrollklage,

indien hij door het besluit ‘Ein Nachteil  erlitten oder zu erwarten hat’, daar

geldt sinds de zesde VwGO-wijzigingswet (6.VwGOÄndG) ook voor het

Normenkontrollverfahren de eis dat een appellant ‘in seinen Rechten verletzt’

moet zijn. In het hiernavolgende zal op deze over de gehele  breedte  van het

bestuursprocesrecht geldende eis van ‘Rechtsverletzung’ nader worden ing-

egaan. Bekeken zal worden welke rol het belangve reiste speelt als ontvank-

elijkheidsve reiste en welke de relatie is tussen het belang en het van toepas-

sing zijnde materiële  recht. Hierbij  zal bijzonder aandacht worden besteed aan

de twee meest voorkomende Klagen: de Anfechtungs- en Verpflichtungskla-

ge. Deze zijn bovendien te beschouwen als de equivalenten van het vernieti-

gingsberoep zoals we dat in het Nederlandse bestuursrecht kennen en vormen

daarmee het beste vergelijking smateriaal.  In een latere paragraaf zal echter

ook op de andere Duitse Klagen worden ingegaan.
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35 Aldus Schmitt Glaeser 1997, p. 104.
36 Zie hierover van Dijk 1976, p. 109-110.
37 Van Dijk 1976, p. 110.
38 Zie hierover van Dijk 1976, p. 110.

2.2.2 Het begrip ‘Recht’  in de zin van § 42 II VwGO

2.2.2.1 Van subjectief recht in enge zin ...

Ingevolge § 42 II VwGO dient een appellant,  teneinde in zijn beroep te wor-

den ontvangen, de schending van een ‘Recht’  aanneme lijk te maken. Onder

een dergelijk  ‘Recht’  wordt in de literatuur verstaan: 

“Die dem einzelnen auf Grund öffentlichen  Rechts verliehene Rechtsmacht, vom Staat oder

einem sonstigen Träger öffentlicher  Verwaltung ein konkretes  Tun, Dulden oder Unterlassen

verlangen zu können”.3 5 

Het moet derhalve gaan om een subjectief publiekrecht (‘subjektives öffent-

liches Recht’), dat wil zeggen een recht dat de appellant ontleent aan de pu-

bliekrechtelijke normen welke het bestuur bij zijn bevoegdheidsuitoefening in

het concrete  geval in acht dient te nemen.

Aanvan kelijk was de opvatting in de literatuur dat de schending van zo’n

publiekrechtelijke norm alleen dan een schending van een subjectief publie-

krecht opleverde, indien de door het bestuur geschonden rechtsnorm mede de

individuele  belangen van deze appellant beoogde te beschermen en hem

tevens de bevoegd heid toekende om voor deze belangen in rechte op te komen

(de zgn. Willensmacht). 36 Deze opvatting leidde er echter toe, zoals ook bij

Van Dijk is te lezen,37 dat men in een cirkelredenering belandde: het beroeps-

recht wordt ingevolge § 42 VwGO afhankelijk  gesteld van de aanwezig heid

van een subjectief publiekre cht, terwijl de vraag  of een recht als zodanig  is te

kwalificeren op zijn beurt afhankelijk  is van de vraag of de appellant hiervoor

in rechte mag opkomen, met andere woorden beroepsrecht heeft. Op het

doorbreken van deze vicieuze cirkel hebben met name de opvattingen van

Bachof grote invloed gehad. Zijn ideeën gaan uit van de gedachte  dat, wil een

door het objectieve recht beschermd belang aan de belanghebbende een recht

verlenen, vereist is dat deze aan het objectieve recht tevens de ‘Willensm acht’

ontleent.  Deze Willensmacht wordt - voor wat betreft rechtens te beschermen

belangen van burgers jegens de overhe id - door Bachof geconstrueerd  uit de

bepaling van artikel 19 IV GG in combinatie  met de ‘Gesamtkonzeption’ van

de Grondw et.38 Binnen die grondwettelijke ‘Gesamtkonzeption’ vormt artikel

19 IV GG niet een procesrechtelijke bepaling zoals de Generalklausel van §

42 II VwGO, maar verleent het een formeel grondrec ht. Daarop berust de

Willensma cht; § 42 II VwGO bepaalt  vervolgens nog slechts door middel van

welke actie en ten overstaan van welke rechter die Willensmacht uitgeoefend

kan worden. Het is dankzij  deze algemene Willensmacht dat onder het begrip

‘Rechten’ in § 42 II VwGO subjectieve rechten en rechtens beschermde be-

langen samen vallen.

2.2.2.2 ... naar een door het recht beschermd belang
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39 Bachof 1955, p. 301.
40 Aldus ook Happ 1998, p. 268; Kopp/Schenke 1998, p. 365; Schmitt Glaeser 1997, p. 105; Ule 1987,

p. 203.
41 Of zoals Schmitt Glaeser (1997, p. 105-106) het uitdrukt: “Ein Rechtsreflex beruht auf Normen

die ausschließlich dem öffentlichen  Interesse dienen und lediglich rein tatsächlich in der
Nebenwirkung auch dem Individualinteresse zugute kommen, ohne daß die jeweilige Norm in ihrer
Zwecksetzung diese Nebenwirkung mitumfaßt”

42 Henke 1968, p. 57-61; Zie hierover van Dijk 1976, p. 112.
43 Vgl. Happ 1998, p. 268; Kopp/Schenke 1998, p. 367; Schmitt Glaeser 1997, p. 105-106.

Deze op artikel 19 IV GG gebaseerde algemene ‘Willensm acht’ brengt

Bachof tot de volgende conclusie:39 

“Für die Klagbarkeit genügt heute die Geltendmachung eines objektivrechtlich geschützten

Interesses, einer von der Rechtsordnung gewährten und gewollten Begünstigung, denn solche

geschützten  Interessen bzw. gewollten Begünstigun gen sind heute von Verfassungswegen

‘subjektive Rechte’”.

Met een ‘Recht’  in de zin van § 42 II VwGO wordt derhalve gedoeld  op een

‘door het objectief publiekrecht beschermd belang’. Hiermee wordt bedoeld

dat de door het bestreden besluit beweerd elijk geschonden norm van objectief

publiekrecht naast het algemeen belang tevens het belang van de appellant

moet beogen te beschermen. Het enkel feitelijk door het besluit getroffen

belang is in Duitsland, anders dan in Nederland, derhalve niet voldoende om

als beroepsgerechtigde te worden beschouwd.40 

Onder een door het recht beschermd belang als bedoeld  § 42 II VwGO wor-

den evenmin  de zogenaamde ‘rechtsreflexen’ begrepen. Van een ‘reflexwer-

king’ is sprake indien bescherming van het in geding zijnde belang niet de

doelstelling van de beweerd elijk geschonden norm van objectief publiekre cht,

maar slechts een ‘neveneffe ct’ van de betreffende rechtsnorm vormt; het

belang zou niet of veel minder zwaar zijn getroffen indien de gesteldelijk

geschonden norm van objectief publiekrecht zou zijn nageleefd.41 In zijn

proefschr ift, daterend uit 1968, houdt Henke een pleidooi om een appellant

wel degelijk  ook op basis van deze reflexwerkingen ontvanke lijk te achten42.

Naar zijn mening is het doel van iedere publiekrechtelijke norm om het alge-

meen belang en de individuele  autonomie  met elkaar in evenwicht te brengen.

Slechts  in de wet en dus in het wetmatig  handelen door het bestuur is dit

evenwicht te herkennen. Schending van een dergelijke norm betekent derhalve

tevens een onrechtmatige schending van de individuele  vrijheid. Een dergelij-

ke schending van de individuele  vrijheid levert de benadeelde volgens Henke

automatisch jegens het bestuur een subjectief recht op herstel op. Hoewel voor

deze opvatting van Henke vanuit de optiek van het legaliteitsbeginsel zeker

het een en ander te zeggen lijkt, heeft zij in de literatuur weinig bijval gekre-

gen.43 Belangen die weliswaar worden geschonden door overtreding van een

publiekrechtelijke norm, maar waarvan de bescherming niet tot de doeleinden

van die norm behoren, worden als loutere rechtsreflexen niet geacht rechtens

beschermde belangen te zijn in de zin van § 42 II VwGO. Of er nu in een

concreet geval kan worden gesproken van een dergelijk  door het recht be-

schermd belang moet worden beantwoord  aan de hand van de uitleg van de

betreffende norm. In dit kader speelt de ‘Schutznormtheorie’ een belangrijke

rol.
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44 Aldus ook Schmitt Glaeser 1997, p. 111.
45 Aldus ook Schmitt Glaeser 1997, p. 112.
46 Aldus ook Schmitt Glaeser 1997, p. 112.

2.2.3 De Schutzn ormtheorie

2.2.3.1 De Schutzn ormtheorie  in het algemeen

Hoe moet nu in een concreet geval worden beoorde eld of er sprake is van een

subjectief recht als bedoeld  in § 42 II VwGO? Als subjectieve rechten in de

zin van § 42 II VwGO kunnen in ieder geval de klassieke grondrechten wor-

den aangeme rkt. Schending van een (klassiek) grondrecht betekent zonder

meer ook schending van een subjectief recht als omschreven in § 42 II

VwGO. Met name uit het omgevingsrecht zijn wel voorbeelden bekend waar-

bij een beroep van omwonenden op het in artikel 14 GG neergelegde grond-

recht op bescherming van eigendom werd gehonoreerd. Voorzover echter

geen beroep kan worden gedaan op een grondrecht zal moeten worden onder-

zocht in hoeverre het door appellant gestelde belang bescherming vindt in de

van toepassing zijnde bijzondere wetgeving. We stuiten hier op wat wel wordt

genoemd de Schutznormtheorie: telkens zal door middel van interpretatie

moeten worden vastgesteld  of de beweerd elijk geschonden rechtsnorm (mede)

het belang van appellant beoogt te beschermen. Dit proces van interpretatie

bestaat uit een drietal elementen.  

a. In de eerste plaats wordt bezien of uit de tekst van de geschonden rechts-

norm een subjectief recht in de zin van § 42 II VwGO valt af te leiden. Wijst

de tekst van de rechtsnorm uitdrukke lijk op het al dan niet bestaan van een

subjectief publiekre cht, dan kan het aanwenden van andere interpretatiem et-

hoden achterwege blijven.44 Dit is bijvoorbee ld het geval in § 4 I jo. § 11 I van

het Bundes sozialhilfeg esetz (BSHG ). Uit § 4 I volgt dat een aanspraak op

‘Sozialhilfe’ slechts bestaat,  voorzover het BSHG zulks bepaalt.  Vervolgens

geeft § 11 I van deze wet in abstracte  termen weer wie zulk een aanspraak

toekomt.  Het omgekeerde doet zich voor in § 2 III van het Baugesetzbuch

(BauGB ). Daar bepaalt  de wettelijke norm juist expliciet dat er geen subjectief

publiekrecht bestaat.  § 2 III BauGB stelt namelijk  expliciet dat de burger aan

de verplichting van het bestuur om een bestemmingsplan vast te stellen (§ 2 I

BauGB) geen aanspraak van dien aard kan ontlenen. In  deze beide gevallen

wordt derhalve uit de tekst van de publiekrechtelijke rechtsnorm duidelijk  of

een subjectief publiekrecht al dan niet bestaat.

b. Valt uit de tekst van de rechtsnorm niet af te leiden of de appellant al dan

niet over een subjectief recht in de zin van § 42 II VwGO beschikt,  dan dient

vervolgens te worden bezien of wellicht uit de wetsgesc hiedenis  valt af te

leiden of de wetgever met de in het geding zijnde norm uitdrukke lijk het

oogmerk had bepaalde individuen te beschermen.45 Veelal zal echter uit de

wetsgeschiedenis  niet expliciet blijken, dat bepaalde individuen aan de betref-

fende publiekrechtelijke norm een subjectief publiekrecht kunnen ontlenen.46

c. Veelal zal men dan ook moeten terugvallen op het derde element:  de

teleologische en systematische interpretatie . Bezien moet worden of uit het

doel van de in het geding zijnde norm en/of uit haar positie binnen het gehele
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47 Aldus ook Happ 1998, p. 271; Schmitt Glaeser 1997, p. 112.
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49 BVerwG 22 oktober 1983, NJW 1983, 1507.
50 Vgl. Schmidt-Aßmann 1985, p. 72 en Schmitt Glaeser 1997, p. 106.
51 Aldus ook Schmitt Glaeser 1997, p. 106; Kopp/Schenke 1998, p. 373; zie eveneens BVerwG 19

juni 1974, BVerwGE 45, 199; BVerwG 4 november 1976, BVerwGE 51, 267; BVerwG 22 december
1980, BVerwGE 61, 275 en BVerwG 30 mei 1984, BVerwGE 69, 259.

stelsel van normen kan worden afgeleid, dat de betreffende rechtsregel naast

het algemeen belang tevens het belang van de appellant beoogt te dienen.47

Een publiekrechtelijke rechtsnorm beschermt in de eerste plaats het algemeen

belang en daarmee het belang van een ieder die tot die ‘Allgeme inheit’ be-

hoort.  Zo wordt met in wetgeving neergelegde ‘emissiegrenswaarden’ beoogt

het algemeen milieubelang en daarmee een ieders belang te dienen. Dat bete-

kent echter nog niet dat een ieder aan deze bepalingen zonder meer een sub-

jectief recht kan ontlenen. Een rechtsnorm is slechts als ‘Schutznorm’ aan te

merken als er zich gelet op de doelstelling en de systematiek van de betreffen-

de regelgeving een kring van personen laat aftekenen wier belangen in hogere

mate door de in geding zijnde rechtsnorm  moeten worden geacht te zijn be-

schermd dan die van anderen: “Daß sich aus individualisierenden

Tatbestandsmerkmalen der Norm ein Persone nkreis entnehmen läßt, der sich

von der Allgemein heit unterscheidet”.48 Dat gold in het geval van de emmis-

siegrenswaarden bijvoorbee ld voor de omwonenden:49

“Nachbarschaft soll den Kreis derjenigen Personen abgrenzen, denen über den objektiven

Schutz hinaus, den das Bundes-Immissionsschutzgesetz der Allgemeinheit und damit letzlich

auch jedem einzelnen als Teil dieser Allgemeinheit gegen von genehmigungsb edürftigen

Anlagen hervorgerufene schädliche Umwelteinwirkungen  und sonstige Gefahren vermittelt,

auch die subjektive Rechtsmacht eingeräumt werden soll, einen solchen Schutz gegenüber

der mit dem Vollzug des Gesetzes betrauten  Behörde gegebenfalls verwaltungsgerichtlich

durchzusetzen. Nachbarschaft  im Sinne der in Rede stehenden Vorschriften  kennzeichnet

mithin ein qualifiziertes  Betroffensein, das sich deutlich abhebt von den Auswirkungen, die

den Einzelnen als Teil der Allgemeinheit treffen können”.  

De kring van omwonenden vormde hier volgens het BVerwG een afgebaken-

de kring van personen wier belangen in het bijzonder door de geschonden

rechtsnorm worden beschermd.

2.2.3.2 De Schutzn ormtheorie  in het geval van ‘Ermessensnormen’

Door het recht beschermde belangen in de zin van § 42 II VwGO vloeien niet

alleen voort uit rechtsrege ls die het bestuur volledig binden, maar evengoed

uit rechtsnormen die het bestuur enige beleidsvrijhe id (‘Ermessensnorme n’)

laten. Immers, ook in die gevallen is het bestuur aan rechtsrege ls onderwor-

pen, welker naleving door de rechter kan worden getoetst,  zo volgt uit § 40

VwVfG.50 Neemt het bestuur deze normen niet in acht, dan kan daarin een

schending van een subjectief recht van de appellant zijn gelegen.

Hiertoe is echter ook in een dergelijk  geval vereist dat de norm die het bestuur

een discretionaire bevoegd heid toekent (mede) beoogt het belang van de

appellant te beschermen.51 Is dat het geval dan heeft deze burger daarmee

echter nog niet zonder meer een aanspraak op een ‘ermessen sfehlerfreie  Ent-
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52 Ditzelfde geldt voor het recht op beurteilungsfehlerfreie Entscheidung,  in gevallen waarin aan het
bestuur bij de uitoefening van de toegekende bevoegdheid een beoordelingsruimte is gelaten. Vgl.
Schmidt-Aßmann 1985, p. 73 en Schmitt Glaeser 1997, p. 106-107.

53 Of zoals Schmitt Glaeser 1997, p. 107) het uitdrukt: “Er muß vielmehr konkret dartun, daß er bei
richtiger Ermessensverwaltung der Behörde in seiner (materiellen) rechtlichen Position besser stünde,
als er aufgrund des fraglichen Eingriffs nunmehr steht”.  

54 BVerwG 14 februari 1975, BVerwGE 48, 66; BVerwG 7 juli 1978, BVerwGE 56, 122.
55 BVerwG 14 februari 1975, BVerwGE 48, 66.

scheidung’. 52 De burger die beschikt over een door het recht beschermd be-

lang heeft jegens het bestuur slechts een aanspraak op inachtneming van dat

eigen belang bij de uitoefening van de betreffende bevoegdheid;53 hij heeft er

aanspraak op dat het bestuur bijvoorbee ld voldoende informatie  verzamelt

omtrent zijn eigen belang en dat het dat belang vervolgens ook in de belang-

enafweging betrekt. 54 Geen aanspraak heeft hij echter op een zorgvuldige

afweging van de belangen van anderen, ook al zou een vernietiging wegens

onzorgvuldige besluitvorming de positie van de appellant feitelijk verbete-

ren:55 

Zwar räumt das Abwägungsgebot dem von einer Planung Betroffenen mit dem Recht auf

eine gerechte Agwägung ein subjeckti ves öffentliches  Recht ein. Dieses Recht kann sich aber

im Hinblick auf die in den Vorschriften  der §§ 42 Abs. 2 und 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO zum

Ausdruck gekommenen Grundsätze seinem Gegenstand nach immer nur auf die rechtlich

geschützten  eigenen Belange des Betroffenen beziehen. Er hat, mit anderen Worten, zwar

einen gerichtlich verfolgbaren Anspruch darauf,  daß eine gerechte Abwägung seiner eigenen

Belange mit entgegenstehend en anderen Belangen stattfindet, er hat aber nicht auch einen

Anspruch darauf, daß die Belange anderer Beteiligter gerecht abgewogen sind oder daß etwa

die Planung insgesamt und in jeder Hinsicht auf einer fehlerfreien Abwägung beruht. Eine

fehlerhafte Abwägung zum Nachteil eines oder mehrerer anderer Beteiligten  mag - insoweit -

zur objectiven  Rechtswidrigkeit des Planfeststellun gsbeschlusses  führen; dadurch wird aber

der von dem Abwägungsmangel  nich selbst, nämlich nicht in seinen eigenen Belangen

betroffene Kläger nicht im Sinne des § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO in seinen Rechten aus dem

- in diesem Sinne nicht mit gleichsam ‘nachbarschützender’ Wirkung ausgestattet en -

Abwägungsgebot verletzt”.

Een onzorgvuldige belangenafweging, in de zin dat niet alle relevante  belang-

en bij de besluitvorming zijn betrokken, maken het besluit weliswaar onrecht-

matig, maar treffen de appellant derhalve  niet zonder meer ook in een recht

als bedoeld  in § 42 II VwGO. Dat is pas het geval als de onrechtm atigheid  de

door het recht beschermde belangen van de appellant zelf betreft.

2.3 Kringen van beroepsgerechtigden

2.3.1 Inleiding

In het voorgaande is uitvoerig stilgestaan bij de vraag wat onder een ‘Recht’

in de zin van § 42 II VwGO moet worden verstaan. Daarbij  is weergegeven

dat onder een subjectief recht moet worden verstaan ‘een door het recht be-

schermd belang’. Aan zo’n door het recht beschermd belang worden echter

nog een tweetal eisen gesteld die op deze plaats, zij het kort, bespreking

behoeven; het moet gaan om een eigen en een rechtstreeks getroffen belang.
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56 Zie ook Happ 1998, p. 265 en Schmitt Glaeser 1997, p. 101.
57 Zie ook Happ 1998, p. 266. In de literatuur wordt dit vereiste van ‘aktive Prozeßführungsbefugnis’

als zodanig wel onderscheiden  van de ‘Klagebefugnis’. Wie zich niet op een eigen belang beroept
is niet ‘Prozeßführungsbefugt’. Wie zich daarentegen  beroept op een belang, dat weliswaar als een
eigen belang, doch niet als een door het recht beschermd belang is te beschouwen, wordt geacht
niet ‘Klagebefugt’ te zijn. Dit onderscheid is echter zuiver theoretisch van aard. In beide gevallen
wordt de appellant immers niet in zijn beroep ontvangen. 

58 Zie hierover Ule 1987, p. 207 en Happ 1998, p. 277.
59 BVerwG 18 april 1985, BVerwGE 71, 191. 
60 Vgl. BVerwG 15 maart 1988, NJW 1988, p. 2752/2753; BVerwG 26 januari 1993, NVwZ 1993,

p. 884; zie ook Gurlit 1995, p. 449; Happ 1998, p. 269 en Kopp/Schenke 1998, p. 350.  
61 Aldus Happ 1998, p. 269.
62 BVerwG 15 maart 1988, NJW 1988, p. 2752/2753.

Uit § 42 II VwGO volgt in de eerste plaats dat de appellant in ‘seinen Rech-

ten’ moet zijn getroffen. Dit betekent dat de appellant slechts in beroep kan

opkomen voor zijn eigen belangen.56 Beroept hij zich op belangen van andere

individuen of bijvoorbee ld op een ideëel belang, dan wordt hij in zijn beroep

niet-ontvank elijk verklaard. Deze eis dat een appellant slechts in rechte kan

opkomen voor zijn eigen rechtens beschermde belangen wordt wel aangedu id

als het vereiste van de ‘aktive Prozeßführun gsbefugnis’.57 

Naast de eis dat een appellant slechts mag opkomen voor zijn ‘eigen’ rechten,

geldt ook dat de schending van dat recht rechtstreeks moet zijn toe te rekenen

aan het in geding zijnde besluit: “(...) durch den Verwaltungsakt oder seine

Ablehnung oder Unterlassung”. Aan dit causaal verband worden echter geen

al te hoge eisen gesteld; voldoende is dat het recht ‘wenigstens mittelbar’

wordt geschonden.58 Zo werd een farmaceutisch bedrijf zelfs in zijn in artikel

12 GG neergelegde recht op vrije beroepsuitoefening geacht te zijn getroffen

door een besluit tot het van overheidswege opstellen van een prijs/kwaliteit-

lijst van medicijnen tegen Angina pectoris. Hoewel deze lijst slechts indirect

financiële  gevolgen kan hebben voor de appellant - bijvoorbee ld omdat apo-

thekers en artsen besluiten een ander merk medicijnen voor te schrijven - werd

de rechtsschending wel als een voorzienbaar gevolg van het besluit

beschouwd.59         

In deze paragraaf zal voor bepaalde categoriëen van rechtssubjecten worden

bezien welke consequenties de uitleg van § 42 II VwGO met zich brengt.

Hierbij  zal in de eerste plaats worden bezien in hoeverre de geadresseerde (in

het geval van een Anfechtungs klage), c.q de aanvrager (bij Verpflichtungskla-

gen) beroepsrecht toekomt,  daarnaast zal worden gekeken naar bepaalde

categorieën van ‘derde-belanghebbenden’ zoals omwonenden en concurren-

ten. Bovendien zal aandacht worden besteed aan de vraag in hoeverre aan

belangenorganisaties beroepsrecht toekomt.   

2.3.2 De geadresseerde in het geval van een Anfechtungsklage

In het geval van Anfechtungsklagen lijkt de gangbare opvatting in de jurispru-

dentie en literatuur te zijn dat de geadresseerde van de belastende Verwal-

tungsakt zonder meer beroepsgerechtigd moet worden geacht. 60 Hierbij  moet

onder een geadresseerde de ‘Inhaltsadres sat’ worden verstaan, dat wil zeggen

degene tot wie het besluit zich naar zijn inhoud richt.61 Zo overwoog het

BVerwG ooit:62 
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63 Ule 1987, p. 206: “Allein schon dadurch, daß der Verwaltungsakt gegen ihn ergangen ist, hat die
Verwaltungsbehörde in seine Rechtssphäre eingegriffen”. Vgl. hierover eveneens Gurlit, 1995,
p. 451 en Kopp/Schenke 1998, p. 350.

64 Aldus Gurlit 1995, p. 451.
65 Zie m.n. Gurlit 1995, p. 453-455. 
66 Schmitt Glaeser 1997, p. 104. 

“Es bedarf in vorliegenden Fall keiner Entscheidung, ob die Kl. (...) befugt ist, selbständig

neben den Benutzern ihrer Einrichtu ngen Rechte aus Art. 10 I GG gegen Eingriffe fremder

Behörden in das Postgeheimnis geltend zu machen. Als Adressat einer an sie gerichteten

besonderen belastenden  Anordnung is die Kl. befugt, deren Beseitigung mit der Anfecht-

ungsklage zu verfolgen”.

De geadresseerde van een belastend besluit wordt derhalve qualitate  qua

geacht te beschikken over een recht in de zin van § 42 II VwGO. Maar hoe

wordt dit subjectieve recht dan geconstrueerd? Ule heeft erop gewezen dat

aan de zogenaamde ‘Adressatentheorie’ de gedachte  ten grondslag ligt dat het

belastende besluit ingrijpt in de rechtssfeer van de geadresseerde en dat daar-

mee een beroep op het in artikel 2 I GG neergelegde vrijheidsbeginsel is

gelegitimeerd.63 Dit grondrecht verleent de geadresseerde een aanspraak

jegens het bestuursorgaan - zo is de gedachte  - om ‘nur in Übereinstimmung

mit dem Gesetz  belastet zu werden’.64 Wordt jegens hem een belastend besluit

genomen, dan is daarmee automatisch ook het bepaalde in artikel 2 I GG in

het geding en is het beroepsrecht gegeven.      

In de literatuur is wel kritiek geuit op deze Adressatentheorie. Het belangrijk-

ste punt van kritiek is dat het zonder meer toekennen van beroepsrecht aan de

geadresseerde op basis van artikel 2 I GG niet goed zou passen in de gangbare

Möglichkeitstheorie.65 Volgens deze Möglichk eitstheorie  moet een burger

immers - teneinde als beroepsgerechtigde te worden aangemerkt - naast een

mogelijke rechtsschending tevens de mogelijke onrechtm atigheid  van het

besluit aantonen. En in dit laatste voorziet de Adressa tentheorie  niet. De

Adressa tentheorie  staat toe dat de geadresseerde een beroep doet op het in

artikel 2 I GG neergelegde vrijheidsbeg insel, ook wanneer het besluit naar

later blijkt in het geheel niet in strijd is met enig wettelijk voorschrift.  Het

BVerwG lijkt derhalve meer gewicht toe te kennen aan het praktische belang

van een beroepsrecht voor de geadresseerde van een belastend besluit dan aan

een strikte toepassing van de Möglichtkeitstheorie. Overigens is het maar de

vraag of het beroepsrecht voor de geadresseerde nu wel zozeer op gespannen

voet staat met de Möglichkeitstheorie. Zoals Schmitt  Glaeser opmerkt vindt

immers een niet-ontvankelijkverklaring ook in de Möglich keitstheorie  vrijwel

nooit zijn grond in het ontbreken van een afdoende bewering dat het besluit

onrechtm atig is: “die Möglichkeit einer Rechtsw idrigkeit  kann fast nie ganz

ausgeschlossen werden”.66

2.3.3 De verzoeker in het geval van een Verpflichtungsklage    

Wat is nu de positie van degene die het bestuur heeft verzocht een besluit te

nemen en in beroep wenst op te komen tegen de afwijzing van zijn aanvraag
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67 Zie ook Gurlit 1995, p. 451 en 462.
68 Aldus Gurlit 1995, p. 462.
69 Zie Gurlit 1995, p. 462-463 en Happ 1998, p. 271. Voor een ander opvatting zie: Ule 1987, p. 207.
70 Zie hierover Happ 1998, p. 283; Schenke 1998, p. 155 en Kopp/Schenke 1998, p. 377.
71 BVerwG, DVBl. 1994, 284. 

of het überhaupt uitblijven van een besluit?  Geldt voor deze verzoeker in een

Verpflichtungsklage nu hetzelfde als voor de geadresseerde van een belastend

besluit in het geval van een Anfechtungsklage? 

Bij de beantwoording van deze vraag dient men zich te realiseren dat de

Verpflichtungsklage een naar zijn aard andere procedure is dan de Anfech t-

ungsklage.67 Anders dan de laatstgenoemde procedure is de Verpflichtungs-

klage namelijk  niet gericht op het vernietigen van een belastend besluit,  maar

juist op het verkrijgen van een begunstigend besluit.  Daarmee is ook de

rechtspos itie van de verzoeker in de Verpflichtungsklage een andere dan die

van de geadresseerde in de Anfechtungsklage. Waar het de geadresseerde van

een belastend besluit wordt toegestaan een beroep te doen op het in artikel 2 I

GG neergelegde vrijheidsbeg insel, daar ligt zulks voor wat betreft de aanvra-

ger van een begunstigend besluit niet erg voor de hand; dit grondrecht wordt

namelijk  slechts geacht een afweerfun ctie te hebben, doch biedt geen aan-

spraak op begunstiging.68 Degene die verzoekt om te zijnen gunste  een besluit

te nemen wordt dan ook niet zonder meer ontvanke lijk geacht in zijn beroep

tegen een expliciete  of impliciete  weigering een zodanig  besluit te nemen.69 Er

zal in zijn geval telkens weer moeten worden beoorde eld of hij beschikt over

een door de betreffende bevoegdheidsbepaling beschermd belang. De enkele

hoedanig heid van aanvrager volstaat echter niet voor het aannemen van be-

roepsrech t.

2.3.4 ‘Derde-belanghebbenden’

2.3.4.1 Omwonenden 

Een categorie  van rechtssubjecten die naar Nederlands recht zonder meer

beroepsgerechtigd is bij besluiten met een zekere ruimtelijke relevantie  zijn de

omwonenden. Maar hoe zit dat nu in het Duitse bestuursre cht?

Zoals we hebben gezien wordt een burger, dus ook een omwonende, naar

Duits recht slechts beroepsgerechtigd geacht voorzover hij beschikt over een

door het recht beschermd belang. Of een rechtsnorm ook daadwe rkelijk een

‘nachbarschützenden Charakter’  heeft, wordt per concreet geval getoetst.  Het

uitgangspunt is echter dat niet iedere bouwrechtelijke of milieurechtelijke

norm automatisch beoogt omwonenden te beschermen. Een categorale  bena-

dering, zoals die in Nederland lijkt te worden gehanteerd, kent men in Duits-

land dus niet.

Desalnie ttemin wordt van veel bouwrechtelijke voorschriften aangenomen dat

zij beogen de belangen van omwonenden te beschermen. Met name geldt dit

voor de zogenaamde ‘Abstandsvorschriften’ en ‘Brandschutzvo rschriften’.70

Maar ook voorschriften uit bestemmingsplannen die het karakter van de be-

bouwing regelen leveren omwonenden een subjectief recht op.71 Uit de aard
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72 Vgl. Kopp/Schenke 1998, p. 377: Im Hinblick auf die Grundstücksbezogenheit baurechtlic her
Regelungen wird aber überwiegend davon ausgegangen, daß der Begriff des Nachbarn iS des
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umfaßt (...)”.

73 Overigens heeft hierbij te gelden dat onder ‘Nachbar’ niet enkel de eigenaar van een in de directe
omgeving gelegen stuk grond of opstal moet worden verstaan, maar ook de op die grond levende
en werkende personen. Vgl. BVerwG 22 oktober 1982, NJW 1983, 1508. 

74 Zie hierover Happ 1998, p. 287; Vgl. ook BVerwG 4 juli 1986, BVerwGE 74, 315/327.
75 Zie Kopp/Schenke 1998, p. 3 89: “Aus der Teleologie der primär dem Gesundheitsschutz dienenden

Vorschriften  (...) ergibt sich, daß nicht nur Eigentümer oder eigentumsähnliche Berechtigte geschützt
sind, sonder auch obligatorische Berechtigte wie Mieter oder Pächter sowie diejenigen, deren
Arbeitsplatz sich im möglichen Einwirkungsbereich einer Anlage befindet”. 

76 Vgl. BVerwG 22 oktober 1982, NJW 1983, 1508. 
77 BVerwG 22 december 1980, BVerwGE 61, 256/257.
78 Vgl. BVerwG 13 juni 1969, BVerwGE 32, 17 3/178;  BVerwG 26 ma art 1976, BVerwGE 50, 282/287.

Zie ook Schmitt Glaeser 1997, p. 111.

van de bouwrechtelijke voorschriften wordt echter afgeleid  dat tot beroepsge-

rechtigde omwonenden in dit verband slechts grond- en huiseigenaren mogen

worden gerekend. Huurders  of in de omgeving werkzame personen worden

niet geacht over een door het recht beschermd belang te beschikken.72

Ook in milieurechtelijke aangelegenheden wordt regelmatig  een beschermen-

de werking ten opzichte  van omwonenden aangenomen. In ieder geval geldt

dit voor de zogenaamde ‘Immissionsschutzvorschriften’. 73 Daartoe behoren

ook de voorschriften tegen schadelijke milieugevolgen als vervat in § 5 Abs. 1

Nr. 1, § 5 Abs. 3 Nr. 1en § 22 Abs. 1 Nr. 1 BimSchG.74 Een verschil  met de

bouwrechtelijke aangelegenheden is dat milieurechtelijke normen naar hun

aard worden geacht niet zozeer te strekken tot bescherming van het eigendom

van omwonenden, maar vooral tot bescherming van de gezondh eid van omwo-

nenden.75 Dit verklaart waarom als beroepsgerechtigde omwonenden niet

alleen grond- en huiseigenaren worden aangeme rkt, maar ook aldaar wonende

en werkzame personen.76 Overigens wordt niet aan iedere milieurechtelijke

norm derden-werking toegekend; zo wordt bijvoorbee ld het voorzorgsbeginsel

van § 5 Abs. 1 Nr. 2 BimSchG, op grond waarvan bedrijven worden verplicht

voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde emissies en daarmee schadelijke

effecten voor het milieu te beperken, niet geacht te strekken tot bescherming

van de belangen van omwonenden.77 

In bijzondere gevallen kunnen omwonende grond- en huiseigenaren een

beroepsrecht ontlenen aan het in artikel 14 GG neergelegde grondrecht op

bescherming van eigendom. Dit is echter slechts dan het geval indien het

besluit tot gevolg heeft dat het karakter van het perceel ook daadwe rkelijk

blijvend verandert - zoals het uitzicht blijvend wordt belemmerd door het

realiseren van een woontoren op een aangrenzend perceel - en de eigenaar

daarmee ‘schwer und unerträglich’ treft.78

2.3.4.2 Concurrenten

Hoe zit het nu met de beroepsmogelijkheden voor concurrenten? Ook voor

deze categorie  geldt dat zij naar Nederlands recht veelal zonder meer in hun

beroep worden ontvangen. In Duitsland daarentegen blijkt men op dit punt

een stuk terughoudend er. 



Het belanghebbend e-begrip in het Duitse bestuursrecht

79 Zie hierover Schenke 1998, p. 160.
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Ook voor concurrenten geldt dat zij slechts beroepsgerechtigd zijn voor zover

zij beschikken over een door de betreffende norm van objectief publiekrecht

beschermd belang. Het enkel feitelijk in een concurrentiebelang getroffen zijn

volstaat niet  om als beroepsgerechtigde belanghebbende te worden aang-

emerkt.  Zo wordt een detailhandelaar niet ontvangen in zijn beroep tegen de

aan zijn concurrent verleende bouwvergunning. De van toepassing zijnde

bouwvoorschriften beogen immers niet het belang van een concurrent te

beschermen.79 Over het algemeen blijkt de jurisprude ntie erg terughoudend

met het toekennen van beroepsrecht aan concurrenten. Daarvoor wordt slechts

in bijzondere gevallen - middels  een direct beroep op de in artikel 12 GG

neergelegde vrijheid van beroep en bedrijf - ruimte gelaten. 

Het in artikel 12 GG geformuleerde grondrecht gaat echter niet zó ver dat het

een algemene grondslag biedt voor bescherming tegen iedere vorm van con-

currentie. Het grondrecht levert slechts beroepsrecht op in die gevallen waarin

meerdere concurrenten verzoeken om een vergunning welke slechts aan één

van hen kan worden verstrekt.  Alsdan wordt artikel 12 GG geacht een subjec-

tief recht op te leveren op het niet op onrechtmatige wijze verlenen van een

vergunning aan iemand anders. Zo werd door een aantal ondernemers  een

vergunning aangevraagd voor het verrichten van personenvervoer per taxi,

terwijl er slechts een beperkt aantal vergunningen kon worden verleend. In dat

geval wordt een aanvrager in zijn in artikel 12 GG gegarandeerde grondrecht

geacht te zijn geschonden, indien aan een concurrent op onrechtmatige wijze

een vergunning wordt verleend.80 Artikel 12 GG is echter niet van toepassing

bij zogenaamde ‘defensiven Konkurrentenklag en’; procedures door partijen

die reeds op de markt actief zijn, maar zich willen beschermen tegen nieuwe

marktdeelnemers.81

2.3.5 Belangenorganisaties

Inleiding

Belangenorganisaties komt, voor zover zij opkomen voor - wat we in Awb-

termen zouden kunnen noemen - algemene of collectieve belangen, in begin-

sel geen beroepsrecht toe op grond van § 42 II VwGO. Voor zover zij voor

deze niet-eigen belangen opkomen zijn zij immers niet te beschouwen als

dragers van eigen subjectieve rechten.82 Toch staat de VwGO op zichzelf  aan

een beroepsrecht voor deze belangenorganisaties niet in de weg. Middels  de

clausule  “soweit  gesetzlich nichts anderes bestimmt ist” kan de wetgever de

kring van beroepsgerechtigden uitbreiden tot bijvoorbee ld ook belangenorga-

nisaties. Collectieve en algemene belangenorganisaties zijn derhalve slechts

ontvanke lijk krachtens een dergelijke ‘gesetzliche Prozeßstandsc haft’.83 Op

Länder-niveau is dit voor wat betreft milieuorganisaties op verschillende

plaatsen ook gebeurd, maar een algemene of collectieve belangen -actie op

Bundes-niveau wordt nog niet erkend. De vraag, die zeker ook voor de Neder-
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landse discussie  over belangenorganisaties van belang is, is welke argumenten

hierbij in Duitsland een rol spelen. 

Het uitgangsp unt: geen beroepsrecht voor belangenorganisaties

Zoals hierboven reeds is aangegeven spreken we hier over de bevoegd heid

van belangenorganisaties om voor algemene en collectieve belangen op te

komen. In Duitse termen hebben we het dan over de zogenaamde ‘eigentliche

Verbandsklag e’. Deze ‘eigentliche Verbandsklage’ wordt onderscheiden van

de ‘uneigentliche Verbandsklage’ (ook wel de Verbandsverletztenklage) bij

welke laatste belangenorganisaties slechts opkomen voor hun eigen, niet-

statutaire belangen.84 Hierbij  moet men denken aan hun eigen vermogensrech-

telijke belangen. Daarnaast kan bij de ‘uneigentliche Verbandsklage’ ook

worden gedacht aan de problematiek van de zgn. ‘Sperrgrundstück e’, waarbij

de belangen organisatie  een stuk grond koopt en zich vervolgens via schending

van het eigendomsrecht toegang tot de rechter probeert te verschaffen.85 In al

deze gevallen komt de belangen organisatie  echter op voor eigen belangen en

wordt beroepsrecht op grond van § 42 II VwGO aangenomen.

Voor zover een belangen organisatie  niet beoogt op te komen voor haar eigen,

maar uitsluitend voor collectieve of algemene belangen spreken we daarente-

gen van ‘eigentliche Verbandklag en’. Hierbij  wordt een ondersch eid gemaakt

naar de aard van de belangen die zij behartigen. Zo wordt van een ‘egoistische

Verbandsklage’ gesproken, indien de organisatie  in eigen naam voor de be-

langen van haar leden opkomt.  Naar algemene opvatting in de literatuur en

rechtspraak moet een ‘egoistische Verbandsklage’ voor niet-ontvank elijk

worden gehouden.86 De gedachte  is dat het bij dergelijke acties slechts gaat

om een bundeling van individuele  belangen, ter bescherming waarvan de

betreffende burgers zelf, eventueel met rechtsbijstand, kunnen opkomen. Een

zogenaamde ‘gewillkürte  Prozeßstandsch aft’, dat wil zeggen een algemene of

bijzondere machtiging door de aangeslotenen om op te komen voor hun geza-

menlijke belangen wordt geacht door § 42 II VwGO te zijn uitgesloten, tenzij

uitdrukke lijk bij bijzondere wet anders is bepaald.87 De belangen organisatie

kan, zo wordt aangenomen, altijd nog een rol spelen door de betreffende

burgers van informatie  of eventueel zelfs financiële  middelen te voorzien.88

Naast deze ‘egoistische Verbandsklage’ staat de zogenaamde ‘altruistische

Verbandsklage’. Hierbij  komt de belangen organisatie  niet op voor een collec-

tief, maar voor een algemeen belang, zoals het algemene milieubelang. In het

geval van zo’n ‘altruistische Verbandsklage’ gaat het dus niet om een toetsing

aan subjectieve rechten, maar om een objectieve rechtscon trole ter bescher-

ming van algemene belangen. Hoewel dergelijke algemeen milieubelang-

acties in twaalf deelstaten mogelijk  is gemaakt op basis van de aldaar vigeren-

de Landesnaturschutzgesetze, wordt de ‘altruistische Verbandsklage’ over het

algemeen op Bundes-niveau (nog) niet erkend.
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De principieel-rechtsstatelijke bezwaren tegen het ‘collectief actierecht’   

In Duitsland wordt reeds lange tijd gediscussieerd over de rechtsstatelijke

toelaatbaa rheid van met name de ‘altruistische Verbandsklag e’. Zo werd wel

aangevoerd  dat het erkennen van algemeen belang-acties een inbreuk zou

betekenen op het in art. 19 IV GG neergelegde uitgangspunt van individuele

rechtsbescherming. Daarnaast werd ook de vraag opgeworpen naar de demo-

cratische legitimatie van belangenorganisaties om voor het algemeen belang

op te komen.89 Aangevoerd  wordt dat slechts de volksvertegenwoordiging een

zodanig  ‘Wächte ramt’ voor objectieve rechtmatigh eidscontro lle heeft en niet

een particuliere organisatie. In het verlengde hiervan wordt wel aangevoerd

dat een zodanig  rol van belangenorganisaties tevens een schending zou bete-

kenen van het Gewaltenteilungs- und Rechtssta atsprinzip  als neergelegd in

art. 20 Abs. 3 GG. Een actie door een belangen organisatie  zou namelijk  de

‘Letztverantwortung’ van het bestuur om het algemeen belang te behartigen

negeren. 

Aan het gewicht van deze rechtsstatelijke bezwaren wordt in de literatuur

echter wel getwijfeld.90 Zo is er in de literatuur en jurisprude ntie wel op gewe-

zen dat art. 19 IV GG slechts een minimum-niveau aan rechtsbescherming

vereist;91 zij wier subjectief recht is geschonden moeten in ieder geval toe-

gang tot de rechter hebben. Dit betekent echter niet dat art. 19 IV GG aan een

verruiming van de kring van beroepsgerechtigden tot bijvoorbee ld belangor-

ganisaties in de weg staat. Daarnaast wijzen Wahl en Schütz  erop dat ook de

overige rechtsstatelijke bezwaren weinig  steekhoudend zijn.92 Zo merken zij

ten aanzien van de ontbrekende democratische legitimatie op, dat een belang-

enorgan isatie als zodanig  ook in het geheel niet aan de besluitvorming omtrent

de al dan niet rechtmatigh eid van het in het geding zijnde besluit deelneem t.

Zij initieert slechts een rechtmatigheidstoetsing uitgevoerd door een onafhank-

elijke rechterlijke instantie. In het verlengde hiervan ligt zijn kritiek op de

gedachte  dat de Verbandsklage de ‘Letztverantwortung’ van het bestuur zou

ondermijnen. Deze ‘Letztverantwortung’om te beslissen wat in een concreet

geval rechtens is, aldus Wahl en Schütz,93 kan natuurlijk  nimmer betekenen

dat het bestuur ook werkelijk  als laatste instantie over dwingend recht mag

oordelen. Ook een beslissing van het bestuur moet aan een rechterlijke toet-

sing kunnen worden onderworpen. De Verbandsklage is daarbij  echter slechts

een instrument tot het ingangzetten van een zodanige rechtmatigh eidscontro le

door een onafhankelijke rechter, waarmee het Gewaltenteilungs- und Rechts-

staatsprinzip  in het geheel niet met voeten wordt getreden.

Recente  verschuivingen: een beroepsrecht voor milieuorganisaties     

Voorstanders  hebben er op gewezen dat een beroepsrecht voor belangenorga-

nisaties met name op het terrein van het milieurecht van belang was ter oplos-

sing van het ‘Vollzugsdefizit’:  belangenorganisaties zouden een ideale spreek-
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buis kunnen vormen voor het veelal stemloze milieubelang. Tot voor kort

hadden milieuorganisaties slechts het - in rechte afdwingbare  - recht om

ingevolge § 29 I Nrn. 1-4 BNatSchG in besluitvormingsprocedures te partici-

peren. Ze hadden echter los daarvan naar nationaal recht niet de bevoegd heid

om op eigen naam tegen het eenmaal genomen besluit een Anfechtungsklage

of een Normenkontrollverfahren in te stellen. Met de op 4 april 2002 in wer-

king getreden wijzigingswet (BNatSchGNeuregG) is daarin wijziging ge-

bracht;  in § 61 BNatSchG is voorzien in een ‘altruistische Verbandklag e’. Dit

betekent dat door het ‘Bundesministerium für Umwelt,  Natursch utz und Reak-

torsicherhe it’ (BMU) aangewezen of naar recht van de deelstaten erkende

organisaties het recht hebben om in rechte op te komen tegen vrijstellingen

van de gebods- en verbodsbepalingen die dienen ter bescherming van natuur-

gebieden en tegen planfiguren die voorzien in het ingrijpen in natuur en land-

schap.94 Deze belangenorganisaties worden - zonder dat zij behoeven te be-

schikken over een subjectief recht als bedoeld  in § 42 II VwGO of § 47 II

VwGO - in een vernietigingsberoep ontvangen.95 Daarmee lijkt het stemloze

milieubelang een overwinning te hebben geboekt op de dogmatische stellig-

heid waarmee voor het overige een beroepsrecht voor belangenorganisaties in

het nationaal Duits bestuursrecht van de hand wordt gewezen.

2.4 Rechtss chutzbe dürfnis

2.4.1 Algemeen

Wil een burger beroepsgerechtigd zijn, dan dient hij niet enkel ‘klagebef ugt’

te zijn in de zin van § 42 II VwGO, maar dient hij tevens

‘Rechtsschutzbedürfnis’ te hebben.96 Met het begrip ‘Rechtsschutzbedürfnis’

wordt tot uitdrukking gebracht,  dat een burger die stelt in een recht als be-

doeld in art. 42 II VwGO te zijn getroffen, slechts een aanspraak op een

inhoudelijke beoordeling van zijn zaak door de rechter heeft, indien hij met

zijn beroep een bescherm enswaard ig belang nastreeft. 97 We zouden de ‘Rechts-

schutzbedürfnis’ eigenlijk  kunnen beschouwen als de equivalent van het

Nederlandse vereiste van procesbelang. 

Zoals het vereiste van procesbelang echter niet uitdrukke lijk in de Awb wordt

geregeld, zo ontbreekt ook in de VwGO een algemene bepaling inzake het

vereiste van ‘Rechtsschutzbe dürfnis’. Een uitzondering geldt echter voor wat

betreft de Feststellungsklage (§ 43 I VwGO) alwaar ‘Rechtsschutzbedürfnis’

uitdrukke lijk wordt voorgeschreven door de eis van een ‘berechtigtes Interes-

se’. Gelet op het ontbreken van een uitdrukkelijke algemene regeling van de

‘Rechtsschutzbedürfnis’ in de VwGO, werpt zich de vraag op waarin dit

beginsel dan zijn grondslag vindt. Naar de opvatting in de literatuur moet het
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vereiste van ‘Rechtsschutzbedürfnis’ worden geacht te zijn gebaseerd op het,

in het gebod van ‘Treu und Glauben’ gewortelde verbod op misbruik  van

procesrec ht.98 Beziet men het op die manier dan moet de

‘Rechtsschutzbedürfnis’ in beginsel aanwezig  worden geacht,  tenzij er bijzon-

dere omstandigheden zijn die tot een ander oordeel leiden. De appellant be-

hoeft derhalve niet aanneme lijk te maken over voldoende ‘Rechts-

schutzbedürfnis’ te beschikken. Dit is anders in het geval van de Feststel-

lungsklage (§ 43 I VwGO) waarbij  het vereiste van ‘berechtigtes Interesse’

expliciet is gesteld. 

2.4.2 Gevallen met ontbrekend ‘Rechtsschutzbedürfnis’

Ten aanzien van het vereiste van ‘Rechtsschutzbedürfnis’ zijn een drietal

categoriën van gevallen te onderscheiden, waarin een bescherm enswaard ig

belang wordt geacht te ontbreken.99 Al deze gevallen zullen in het hiernavol-

gende kort worden besproken. 

a. Een duidelijk  afgebakende groep van gevallen - wel aangedu id met de

term ‘Nutzlosig keit des Rechtsschutzes’ - wordt gevormd door de situaties

waarbij  het subjectieve recht niet langer is gebaat bij het voortzetten van de

procedure.100 Anders gezegd: indien de rechtsbescherming voor de appellant

zonder nut is en de beantwoording van rechtsvragen slechts een theoretisch

belang hebben.101 Met name bij deze categorie  zien we grote overeenkomsten

met het Nederlandse vereiste van procesbelang. Zo ontbreekt

‘Rechtsschutzbe dürfnis’, indien het bestuur het bestreden besluit wijzigt of

intrekt, zodat daarmee geheel aan het bezwaar of beroep tegemoet wordt

gekomen. Ditzelfde geldt in het geval van een Verpflichtungsklage als hang-

ende het beroep alsnog het gevraagde besluit wordt uitgevaardigd.102 ‘Rechts-

schutzbedürfnis’ ontbreekt evenzeer, wanneer het beroep is gericht tegen de

afwijzing van een hernieuwde aanvraag met betrekking tot een geschilpunt dat

tussen partijen reeds materiële  rechtskracht heeft gekregen.103 ‘Rechts-

schutzbedürfnis’ ontbreekt daarentegen niet door de enkele  omstandig heid dat

bijvoorbee ld het bedrag waarover wordt geprocedeerd  van zeer geringe om-

vang is.104

b. In de tweede plaats ontbreekt ‘Rechtsschutzbed ürfnis’, indien het nage-

streefde doel op eenvoudiger wijze kan worden bereikt.  Dit kan het geval zijn

wanneer het nagestreefde doel ook zonder een beroep op de rechter is te

bereiken of wanneer er een eenvoudiger procedure bestaat om hetzelfde doel

te bereiken. Een bekend voorbeeld  vormt het door het bestuur ingestelde

beroep teneinde een bepaald  gedrag van een burger af te dwingen, terwijl

hetzelfde resultaat had kunnen worden bereikt door het eenzijdig  nemen van
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een besluit.105 Van een eenvoudiger rechterlijke procedure is eveneens sprake

als de appellant,  teneinde een bepaald  doel te bereiken, niet de meest aang-

ewezen Klage heeft gekozen.106 Zo werd een Verplichtungsklage tegen de

weigering een bouwvergunning in te trekken wegens het ontbreken van

‘Rechtsschutzbedürfnis’ niet-ontvank elijk verklaard, omdat tegen het verlenen

van een bouwvergunning de Anfechtungsklage de meest aangewezen weg

is.107 

De spiegelbeeldige situatie doet zich voor bij de zogenaamde ‘isolierte An-

fechtungsklage’.  Van een ‘isolierte Anfechtungsklage’ is sprake, indien de

appellant middels  een Anfechtungsklage opkomt tegen een besluit waarbij  het

door hem gevraagde besluit geheel of gedeeltelijk  is geweigerd. Een Anfech t-

ungsklage kan hier hooguit  leiden tot een vernietiging van het weigeringsbe-

sluit; wil de appellant het bestuur er echter toe bewegen alsnog het door hem

gevraagde besluit te nemen, dan is de Verpflichtungsklage de meest aangewe-

zen weg. Een ‘isolierte Anfechtungsklage’ wordt echter wel ontvanke lijk

geacht. 108 Indien de appellant nog immer het door hem gevraagde besluit

wenst en zijn recht hierop tevens nog ‘geltend machen’ kan, dan wordt de

‘isolierte Anfechtungsklage’ toelaatbaar geacht op de grond dat van een

bestuursorgaan gelet op zijn grondw ettelijk verankerde binding aan het recht

mag worden verwacht dat het uit een enkele vernietiging ook zonder een

daartoe strekkende rechterlijke uitspraak de conclusie  zal trekken opnieuw te

bezien of het gevraagde besluit alsnog moet worden verleend.109

c. Tot slot is er een derde categorie  van gevallen, waarin het ingesteld

beroep voor de appellant op zichzelf  nog wel tot nut kan zijn, maar daarmee

een afkeuren swaardig  doel wordt nagestreefd. Dit is bijvoorbee ld het geval bij

uit querulantisme voortspruitende beroepen.110 Het zal echter veelal niet

gemakke lijk zijn om in een concreet geval ‘misbruik  van procesrec ht’ vast te

stellen. Dit verklaart waarschijn lijk ook waarom er in de jurisprude ntie weinig

voorbeelden te vinden zijn die in deze derde categorie  zouden kunnen worden

onderge bracht.  Wel kan hier worden opgemerkt dat het verwerven van be-

roepsrecht door een belangen organisatie  door aankoop van een stuk grond (de

zgn. Sperrgrundstücke) niet als ‘rechtsmißbrauchlich’ werd beschouwd.111

2.5 Beroepsrecht bij andere ‘Klagen’

2.5.1 De allgemeine Leistungsklage

Naast de Anfechtungs- en Verpflichtungsklage voorziet het Duitse bestuurs-

procesrecht ook in een zogenaamde allgemeine Leistungsklage. Deze proce-

dure wordt in de Verwaltungsgerichtsordnung weliswaar niet met zoveel
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woorden gedefinieerd, maar wordt door rechtspraak en doctrine in het systeem

van deze wet wel besloten geacht.

Middels  de allgemeine Leistungsklage is het mogelijk  om de rechter te ver-

zoeken het bestuur te veroordelen tot het verrichten van een prestatie, anders

dan tot het nemen van een besluit.  Dat laatste vraagt men immers in het kader

van de Verpflichtungsklage. In het geval van de allgemeine Leistungsklage

moet men echter veeleer denken aan verzoeken tot het nakomen van verplich-

tingen voortvloeiend uit een overeenkomst (öffentlich-rechtlicher Vertrag) of

tot het verrichten van feitelijke handelingen door het bestuur. Ook deze ge-

schillen, hoewel niet betrekking hebbend op besluiten, vallen - voor zover het

öffentlich-rechtliche Streitigkeiten’ betreft - binnen de competen tie van de

Duitse bestuursrechter.  

Evenals  de Anfechtungs- en Verpflichtungsklage dient de allgemeine Leis-

tungsklage te worden beschouwd in het licht van de in artikel 19 IV GG

neergelegde ‘Rechtsschutzga rantie’.112 Aangenomen wordt in literatuur en

jurisprude ntie dat § 42 II VwGO analoge toepassing vindt.113 Hiervoor spreekt

allereerst dat de ratio van § 42 II VwGO, d.i. om een actio popularis  te voor-

komen, ook aan het beroepsrecht in het geval van de allgemeine Leistungskla-

ge ten grondslag kan worden gelegd.114 Daarnaast vertoont de allgemeine

Leistungsklage een grote verwantschap met de Verpflichtungsklage - in beide

procedures gaat het immers om het afdwingen van juridische aanspraken en

waarbij  het verschil  tussen wel of geen besluit vaak flinterdun is - waardoor

een verschil  in de omgrenzing van de kring van beroepsgerechtigden evenmin

voor de hand ligt.115 Ook in het geval van de allgemeine Leistungsklage heeft

derhalve te gelden dat in het kader van de ontvanke lijkheid de appellant ‘plau-

sibel geltend machen’ moet, dat hij door de weigering een bepaalde handeling

te verrichten in zijn rechten is getroffen. Bij de inhoudelijke beoordeling zal

vervolgens analoog aan § 113 VwGO worden beoorde eld of er inderdaad

sprake was van een rechtsschending.116 

2.5.2 De Feststellungsklage

In § 43 VwGO is voorzien in een zogenaamde Feststellungsklage. Door mid-

del van de Feststellungsklage kan men de rechter vragen om een declaratiore

uitspraak te doen inzake het al dan niet bestaan van een rechtsverhouding -

zoals bijvoorbee ld de vraag of men voor een bepaalde activiteit een vergun-

ning nodig heeft -  danwel de nietigheid  van een Verwaltu ngsakt.  Evenals  bij

de Anfechtungsklage, de Verpflichtungsklage en de allgemeine Leistungskla-

ge gaat het ook bij de Feststellungklage om een procedure die is gericht op de

bescherming van de subjectieve rechten van de burger, zoals is gewaarborgd

door artikel 19 IV GG.117 In de tekst van § 43 VwGO is dit niet duidelijk  tot

uitdrukking gebracht.  Sterker, blijkens de tekst van de bepaling lijkt § 43
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VwGO slechts de eis te stellen dat de appellant over ‘ein berechtigtes Interes-

se’ bij het declaratoir  oordeel beschikt.  Bij nadere studie blijkt het bij de eis

van een ‘berechtigtes Interesse’ echter slechts te gaan om een bijzondere vorm

van ‘Rechtsschutzbe dürfnis’. Hoewel de eis van ‘Rechtsschutzbedürfnis’ ook

wordt gesteld in het geval van andere Klagen, is deze voor wat betreft de

Feststellungsklage expliciet in de wettelijke bepaling van § 43 VwGO gesteld.

Banda heeft daarvoor een plausibele  verklaring gegeven:118 “Waar bij de

andere genoemde acties een voldoende processueel belang vrijwel steeds

aanwezig  zal kunnen worden geacht omdat de ingestelde vordering gericht is

op een rechterlijk  ingrijpen in, dan wel op de nadere vaststelling van, een

rechtsbetrekking, wordt immers door de Feststellungsklage niet anders gevor-

derd dan een zuiver declaratoire uitspraak, welke niet voor tenuitvoerlegging

vatbaar is”. In het algemeen zal een ‘berechtigtes Interesse’ in het geval van

de Feststellungsklage ontbreken, indien het met de procedure nagestreefde

doel ook op andere wijze kan worden bereikt.119 Een bijzondere categorie  van

deze gevallen is in § 43 II VwGO zelfs expliciet genoemd: “Die Feststellung

kann nicht begehrt werden, soweit der Kläger seine Rechte  durch Gestaltungs-

oder Leistungsklage verfolgen kann, oder hätte verfolgen können”.   

Het ‘berechtigtes Interesse’ legitimeert op zichzelf  echter nog niet een Fest-

stellungsklage.120 Voor het instellen van de Feststellungsklage lijkt namelijk

naast voldoende ‘processueel belang’ tevens vereist dat de appellant beschikt

over een subjectief recht. In de literatuur is kritisch gereageerd op een analoge

toepassing van § 42 II VwGO in het geval van de Feststellungsklage.121 Het

zou bij het enkel vragen van een declaratoir  vonnis namelijk  niet gaan om de

‘Durchsetzung eines materiellen Rechts’. De jurisprude ntie van het BVerwG

lijkt daarentegen zeer nadrukk elijk aansluiting te zoeken bij het subjectieve

recht van § 42 II VwGO.122   

2.5.3 Het Normenkontrollverfahren

2.5.3.1 Algemeen

Een procedure die een aparte bespreking behoeft,  vormt het zogenaamde

Normenkontrollverfahren. Dit Normenkontrollverfahren opent de mogelijk-

heid om via een procedure voor de administratieve rechter algemene regels op

rechtmatigh eid te laten toetsen. Het oordeel dat de rechtsnorm onrechtm atig is

heeft bij het Normenkontrollverfahren, anders dan bij de Anfechtungsklage,

geen zogenaamde ‘Gestaltun gswirkun g’. Een onrechtmatige rechtsnorm is ‘eo

ipso’ nietig, zo is de heersende opvatting.123 Het Normenkontrollgericht wijst
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dan ook slechts een declaratoir  vonnis, inhoudende dat de rechtsnorm

‘ungültig’ is.

Ingevolge § 47 Abs. 1 VwGO staat het Normenkontrollverfahren open tegen

een tweetal vormen van besluiten. In de eerste plaats is een

Normenkontrollklage mogelijk  tegen zogenaamde ‘Bebauungs plänen’,124

daarnaast kan het zijn gericht tegen bestuurswetgeving op Länderniveau.125 In

beide gevallen is het Oberverwaltungsgericht de bevoegde rechter om kennis

te nemen van de Normenkontrollklage. Voor het instellen van zulk een beroep

geldt sinds het 6.VwGOÄndG  in § 47 Abs. 2 VwGO een beroepste rmijn van

twee jaren na bekendmaking van de betreffende algemene regeling.

Ook ten aanzien van de vraag waar het hier om gaat, namelijk  die naar het

beroepsre cht, heeft de 6.VwGOÄndG  een wijziging teweeg gebracht.  Aan-

vankelijk  was het beroepsrecht in Normenkontrollklagen voorbehouden aan

hen die ‘durch die Rechtsvorschrift  oder deren Anwendung einen Nachteil

erlitten oder in absehbarer Zeit zur erwarten hat’. Per 1 januari 1997 wordt

het beroepsrecht in § 47 Abs. 2 echter toegekend aan hem die ‘geltend macht

durch die Rechtsvorschrift  oder deren Anwendung in seinen Rechten verletzt

zu sein oder in absehbarer Zeit verletzt zu werden’. Zoals uit de ontstaansge-

schieden is van deze bepaling blijkt is daarmee beoogd de ‘Antragsbefugnis’

meer in overeenstemming te brengen met de ‘Klagebefugnis’ in § 42 II

VwGO.126 Hierop is in de literatuur echter kritisch gereageerd.127 In de eerste

plaats wordt de juistheid van een dergelijke harmonisa tie vanuit ‘systemati-

schen Gesichtspunkten ’, zoals Schenke het noemt,  betwijfeld. Het Normenk-

ontrollverfahren wordt namelijk  over het algemeen, anders dan de

Anfechtungs- en Verpflichtungsklage, gezien als een ‘objektives Beanstand-

ungsverfahren’.  De Normenkontrollklage wordt dus primair niet beschouwd

als enkel te zijn gericht op het bieden van ‘Individualrechtsschutz’.  Hiertoe

wordt in de literatuur veelal gewezen op het ontbreken van een equivalent van

§ 113 I en V VwGO; voor de gegrond heid van het beroep is een schending

van een subjectief publiekrecht niet aangewezen. Het ligt dan ook niet erg

voor de hand om voor wat betreft de ontvankelijkheidtoetsing in het Nor-

menkontrollverfahren aansluiting te zoeken bij naar hun aard andere procedu-

res als de Anfechtungs- en Verpflichtungsklage, door wel een subjectief recht

te eisen.

Daarnaast wijst Schenke er op,128 dat de wijziging in § 47 Abs. 2 ook op een

bezwaar van meer pragmatische aard stuit. Zo zal de bestuursrechter,  die in de

loop der jaren het begrip ‘Nachteil’  heeft ingevuld  en afgebakend, met het

begrip ‘Rechtsverletzung’ opnieuw voor afbakeningsproblemen staan. Het

begrip ‘Recht’  in de zin van § 47 Abs. 2 zoals dat is ontwikke ld in de ont-

vankelijkh eidsjurispru dentie bij Anfechtungs- en Verpflichtungsklagen is

immers niet zonder meer ook te hanteren in het geval van een beroep dat zich

richt tegen algemene regelingen.    
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2.5.3.2 Het beroepsrecht nader beschouwd

2.5.3.2.1 Een geschonden subjectief recht

Als gevolg van de 6.VwGOÄndG  is het beroepsrecht in § 47 II VwGO

(nieuw) toegekend aan ‘jede natürliche oder juristische Person, die geltend

macht,  durch die Rechtsvorschrift  oder deren Anwendung in ihren Rechten

verletzt zu sein oder in absehbarer Zeit zu werden’. Zoals gezegd is hiermee

een wijziging aangebracht ten aanzien van de periode voor 1 januari 1997

toen het beroepsrecht werd toegekend aan degene die door de regeling of het

gebruik  daarvan een nadeel had geleden of dreigde te lijden. Het is echter

maar de vraag of de 6.VwGOÄndG  hiermee zoveel wijziging teweeg brengt

als op het eerste gezicht het geval lijkt. Ook onder § 47 II VwGO (oud) was

duidelijk  dat onder een ‘Nachteil’  niet iedere schending van een puur feitelijk

belang mocht worden verstaan. Aangenomen wordt in de literatuur dat het

verschil  tussen het begrip ‘Nachteil’, zoals dat in de jurisprude ntie is ontwik-

keld, en het begrip ‘Recht’  in de zin van § 47 II VwGO (nieuw) dan ook zeer

gering is.129 Zo werd in het meest voorkomende Normenkontrollverfahren,

namelijk  dat tegen ‘Bebauungs plänen’,130 een ‘Nachteil’  slechts aangenomen

indien de aanlegger was geschonden in een belang dat in het afwegingsproces

dat ten grondslag lag aan de totstandkoming van het plan behoorde te worden

meegewogen. Belangen derhalve als bedoeld  in § 1 Abs 6 BauGB. Onder de

‘nieuwe’ § 47 II VwGO zullen deze belangen, zo is Schenkes opvatting,131

veelal ook beroepsrecht opleveren. Immers, zijn zij los van § 1 Abs 6 BauGB

niet te beschouwen als een subjectief recht, dan levert laatstgenoemde bepa-

ling in ieder geval een subjectief recht op een zorgvuldige afweging van deze

belangen, op. 

Maar ook overigens lijkt er weinig verschil te bestaan tussen een ‘Nachteil’  en

een ‘Recht’. Van een ‘Nachteil’, zo wordt aangenomen, was namelijk  slechts

sprake in het geval van ‘jede Beeinträchtigung der Betroffenen rechtlich

geschützten Interessen’,132 met andere woorden wanneer we in termen van §

47 II VwGO (nieuw) van een ‘Rechtsverletzung’ zouden spreken.   

Wanneer is er nu sprake van een ‘Rech t’ als bedoeld  in § 47 II VwGO

(nieuw)? Kopp en Schenke stellen in dit verband dat beroepsgerechtigd in

ieder geval is degene voor wie de rechtsnorm een ge- of verbod inhoudt. 133

Hieronder lijkt te moeten worden verstaan de gevallen waarin een rechtsnorm

zich naar zijn inhoud richt tot een af te bakenen groep personen. Schenke trekt

op dit punt een parallel met de hierboven reeds beschreven Adressatentheorie.

Een burger wordt in zo’n geval, aldus Schenke, getroffen in zijn grondwette-

lijk gewaarborgde vrijheidssfeer. Onder deze categorie  zouden we ook kunnen

verstaan de eigenaar van een stuk grond, waarvan het gebruik  wordt bepaald

door het in het geding zijnde ‘Bebauungsp lan’. Ook deze lijkt zonder meer
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134 Immers ook een rechtsschending als bedoeld in § 47 II VwGO impliceert een ‘Selbstbetroffenheit’,
waarmee wordt aangegeven dat een rechtssubject in rechte slechts kan opkomen voor de schending
van diens eigen ‘Rechten’. Komt een organisatie op voor het belang van diens leden of voor algemeen,
ideëel belang dan kan derhalve geen sprake zijn van beroepsrecht op grond van § 47 II VwGO.

135 BVerwG 3 november 1993, DVBl. 1994, 217.
136 OVG Berlin 29 augustus 1983, NVwZ 1984, p. 188.

beroepsgerechtigd te worden geacht.  Ten aanzien van ‘derden’ geldt echter

dat zij slechts beroepsgerechtigd worden geacht voor zover zij door een be-

weerdelijk  geschonden rechtsnorm in een ‘Recht’  als bedoeld  in § 47 II

VwGO beschikken. Hierbij  dient de Schutznormtheorie, zoals die in het

voorgaande is beschreven te worden aangelegd.    

2.5.3.2.2 Een redelijkerw ijs te verwachten rechtsschending

Bezien we nu de eis zoals die is neergelegd in § 47 II VwGO dan valt in ieder

geval een tweetal verschillen op met § 42 II VwGO. In de eerste plaats bevat

eerstgenoemde bepaling niet de clausule  ‘soweit  gesetzlich nichts anderes

bestimmt ist’. Dit betekent dat anders dan bij de Anfechtungs- en Verpflich t-

ungsklage de wetgever niet de bevoegd heid heeft om het de kring van be-

roepsgerechtigden te verruimen tot bijvoorbee ld belangenorganisaties. Deze

organisaties zijn dus sowieso niet beroepsgerechtigd.134 

Een tweede verschil  met § 42 II VwGO vormt de in § 47 II VwGO opgeno-

men zinsnede ‘oder in absehbahrer Zeit verletz zu werden’, waarmee tot

uitdrukking wordt gebracht dat, anders dan bij de Anfechtungs- en Verp-

flichungsklage, in het Normenkontrollverfahren ook een voldoende bepaal-

baar toekomstig  belang beroepsrecht kan opleveren. Van een voldoende

bepaalbaar toekomstig  belang is volgens het BVerwG sprake, ‘wenn die

Rechtsverletzung mit hinreichender Gewißh eit für so nahe Zukunft droht,  daß

ein vorsichtig  und vernünftig  Handelnder sich schon jetzt zur Antragstellung

entschließen darf’.135 Van belang is derhalve dat de ‘Rechtsverletzung’ in de

eerste plaats waarschijn lijk is en zich daarnaast op korte termijn zal gaan

voordoen. Zulks betekent dat een burger ook reeds beroep kan instellen tegen

een rechtsnorm die nog concretisering behoeft door middel van uitvoeringsbe-

sluiten, wanneer met andere woorden de ‘Rechtsverletzung’ pas door een

uitvoeringsbeschikking wordt teweegg ebracht.  Een voorbeeld  vormt een ‘Be-

bauungsplan’ dat de bestemming ‘Heizkraftwerk’ bevat.136 Een omwonende

kan hiertegen in beroep opkomen, ook al is voor de bouw van een dergelijke

centrale  nog wel een bouw- en milieuvergunning nodig.   

2.5.3.3 Relatie  tussen de ontvankelijkheidstoetsing en de beoordeling ten

gronde

Ingevolge § 47 II VwGO is degene die door de algemene regeling of het

gebruik  daarvan in een ‘Recht’  wordt geschonden of een dergelijke rechts-

schending redelijkerw ijs te verwachten heeft, beroepsgerechtigd. Ook in het

Normenkontrollverfahren heeft te gelden, dat het voor de ontvanke lijkheid

niet noodzak elijk is om de rechtsschending volledig te bewijzen. Ingevolge de

ook hier geldende ‘Möglichkeitstheorie’ rust op de aanlegger slechts de ver-
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137 Zie Kopp/Schenke 1998, p. 612.
138 Redeker/von Oertzen 1997, p. 280.
139 BVerwG 20 augustus 1991, DVBl 1992, 39.
140 Redeker/von Oertzen 1997, p. 280.

plichting om aan te tonen, dat ‘nicht offensichtlich und eindeutig  nach keiner

Betrachtungsweise die vom Kläger behaupteten Rechte  nicht bestehen oder

ihm nicht zustehen können’. 137  Ten aanzien van de relatie tussen de ontvank-

elijkheidstoetsing en de beoordeling ten gronde doet zich echter een groot

verschil  voor tussen de Anfechtungs- en Verpflichtungsklage enerzijds en de

Normenkontrollklage anderzijds. Waar bij de eerstgenoemde Klagen de ‘plau-

sibles Geltendg emachte  Rechtsverletzung’ bij de beoordeling ten gronde

ingevolge § 113 I en V VwGO ‘schlüssig’ wordt getoetst,  daar ontbreekt voor

het Normenkontrollverfahren een equivalent van de regeling in § 113 VwGO.

Is de aanlegger ‘mogelijk’ in zijn rechten geschonden, dan is zulks voldoende

voor een ‘umfassende überprüfung’ van de algemene regeling, met andere

woorden voor een aanspraak op een volledig rechtmatig  besluit.  Bij de beoor-

deling ten gronde wordt derhalve slechts  de objectieve (on)rechtm atigheid  van

de algemene regeling getoetst en wordt niet tevens ook bezien of de geschon-

den rechtsnorm mede het belang van de aanlegger beoogt te beschermen.138

Dit betekent echter niet, dat de omvang van de toetsing onbegrensd is. Het

Normen kontrollge richt, zo stelt het BVerwG,139 heeft het verzoekschrift van

de appellant als uitgangspunt te nemen. Dit betekent dat de appellant de toet-

sing heel goed kan beperken tot een enkel voorschrift uit de algemene rege-

ling met als mogelijk  gevolg dat de regeling daardoor slechts gedeeltelijk

nietig wordt verklaard. De bestuursrechter is slechts in bijzondere omstandig-

heden bevoegd van appellantes ‘Antrag’ af te wijken. Dit is dan het geval,

aldus Redeker/von Oertzen onder verwijzing naar een uitspraak van het VGH

München,140 ‘wenn sich dieser (Antrag, J.C.A.deP) auf Teile einer Regelung

beschrän kt, mit denen andere Teile der Vorschrift in zo engem und nicht

trennbarem Zusammenhang stehen, daß sie von der Ungültig keit der bean-

standeten Norm mit erfaßt würden’.  

2.6 Rechtsvergelijkende slotopmerkingen  

In dit hoofdstuk is ingegaan op de rol die het belangve reiste als ontvankelijk-

heidsvoorwaarde speelt in het Duitse bestuursrecht. Aan het slot van dit

hoofdstuk is het tijd om enkele  lijnen te trekken en deze af te zetten tegenover

het Nederlandse bestuursp rocesrech t. 

Het voorgaande leert ons dat het Duitse stelsel van bestuursrechtelijke rechts-

bescherming sterk geënt is op de idee van individuele  rechtsbescherming. Als

voorwerp van geschil  staat - in tegenstelling tot het Nederlandse stelsel - niet

een bepaalde vorm van overheidshandelen, maar eerder de rechtspos itie van

de appellant centraal.  Het beroepsrecht is daar vervolgens van afgeleid: de

bestuursrechtelijke rechtsbescherming is beperkt tot die gevallen waarin wordt

geklaagd over de schending van rechtsnormen die mede de belangen van de

appellant beogen te beschermen. Dit heeft tot gevolg dat de kring van be-

roepsgerechtigden in Duitsland aanzienlijk  beperkter is dan die in Nederland.
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Waar in Nederland een ieder die feitelijk  door een besluit in zijn belang is

getroffen reeds toegang heeft tot de rechter, daar heeft deze in Duitsland

slechts beroepsrecht voor zover dat belang (mede) wordt beschermd door de

gesteldelijk  geschonden norm van objectief publiekre cht. Bovendien: is bij

ons sprake van een rechtstreeks feitelijk belang dan kan men alle ten aanzien

van de inhoud en de totstandkoming van het besluit relevante  rechtsgronden

aanvoeren, ongeacht de betrokke nheid daarvan op eigen belang en recht; in

Duitsland daarentegen heeft een ‘belanghebbende’ slechts een aanspraak

jegens het bestuur op inachtneming van de rechtsnormen die de bevoegdheids-

uitoefening normeren, voorzover deze (mede) beogen zijn belang te bescher-

men. 

De kring van beroepsgerechtigden blijkt niet alleen in theorie beperkter te zijn

in Duitsland; ook wanneer we de jurispruden tie ten aanzien van bepaalde

categorieën van aspirant-belanghebbenden - zoals de aanvrager, omwonenden,

concurrenten en belangenorganisaties - met elkaar vergelijken blijkt dat beeld

alleen maar te worden bevestigd.





141 Onze Nederlandse grondwet kent bijvoorbeeld geen equivalent van het Duitse artikel 19 IV GG:
“Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg
offen”.  

142 EHRM 28 juni 1978, König tegen Duitsland, Series A, vol. 27, NJ 1980, 54, par. 88 onder verwijzing
naar EHRM 16 juli 1971, Ringeisen tegen Oostenrijk, Series A, vol. 13, par. 94: “Again, the Court
has already acknowledged, implicitly that the concept of ‘civil rights and obligations’ is autonomous”.

143 Zie EHRM 6 september 1978, Klass, Series A, vol. 28, par. 55; ook gepubliceerd in: AAe 28 (1979),
p. 327-334 m.nt. E.A. Alkema. 

Hoofdstuk 3

Het belanghebbende-begrip in het licht van het

EVRM

3.1 Inleiding

In het kader van de vraag naar de toegang tot de rechter in nationale  procedu-

res komt aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (het

EVRM) een bijzondere betekenis  toe. In het eerste lid van artikel 6 kent het

Verdrag een equivalent van de in Duitsland in artikel 19 IV GG neergelegde

‘Rechtsschutzga rantie’:

“In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against

him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an indepen-

dent and impartial tribunal established  by law”.

Terwijl  onze Grondwet daarin niet voorziet, 141 wordt via deze rechtstreeks

binnen de Nederlandse rechtsorde werkende verdragsbepaling toch een alge-

mene waarborg op toegang tot een onafhankelijke rechter geboden, ongeacht

de aard van de onderliggende rechtsbetrekking. Want,  hoewel artikel 6 EVRM

spreekt van geschillen omtrent burgerlijke rechten en verplichtingen, mag

hieruit niet de conclusie  worden getrokken dat bestuursrechtelijke geschillen

principieel niet worden gedekt door artikel 6 EVRM. Reeds in vroege uitspra-

ken heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitgemaakt dat de

kwalificatie  van een recht naar nationaal recht als ‘privaatrechtelijk’ voor de

beantwoording van de vraag of er sprake is van een ‘civil right’ weinig be-

langrijk is; de in het Verdrag gebezigde termen krijgen een autonome, dat wil

zeggen een ‘Europese’ uitleg.142 Het Europees Hof heeft voor de toepasselijk-

heid van artikel 6 EVRM dan ook geen beperking tot het burgerlijk  recht

aangenomen, maar deze bepaling mede van toepassing geacht in bepaalde

geschillen die door het nationale  recht als bestuursre chtelijk worden aang-

emerkt.  Sterker, in een principiële  algemene overweging heeft het Hof tot

uitdrukking gebracht het recht van toegang tot de rechter in bestuursre chtelij-

ke aangelegenheden als een aan de democratische rechtsstaat inherent begin-

sel te beschouwen:143 

“The rule of law implies, inter alia, that an interference by the executive authorities  with an

individual’s rights should be subject to an effective control which should normally be
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144 Zie in dit verband het arrest Pellegrin EHRM 8 december 1999, RJ&D 1999 -VIII, NJ 2000, p. 131
m.nt. EAA; AB 2000, 195 m.nt. LV; JB 2000, 19 m.nt. AWH; NJCM-Bulletin 2000, p. 693 e.v.
m.nt. RAL. Zie hierover Jansen 2001, p. 370-378.

145 Zo is artikel 6 EVRM niet van toepassing ingeval van geldelijke verplichtingen ‘belongin g exclusively
to the realm of public law’; het Hof noemt in dit kader in het bijzonder  de verplichting belastingen
te betalen. Zie EHRM 9 december 1994, Schouten en Meldrum, Series A, vol. 304, AB 1995, 599
m.nt. IcvdV; JB 1995, 49 m.nt. AWH. Dit laat overigens onverlet dat opgelegde fiscale boetes -
die weliswaar geen civil obligation vormen - wel als criminal charge kunnen worden gekwalificeerd.
Zie hierover EHRM 24 februari 1994, Bendenoun, Series A, vol. 284, NJ 1994, 496 m.nt. EAA.

146 EHRM 21 februari 1975, Golder, Series A, vol. 18.

assured by the judici ary, at least in the last resort, judicial control offering the best guaran-

tees of independen ce, impartiality and a proper procedure”. 

Inmiddels  mogen we aannemen dat in veel bestuursrechtelijke aangelegenhe-

den sprake kan zijn van het vaststellen van een burgerlijk  recht als bedoeld  in

artikel 6 EVRM. Hierbij  kan bijvoorbee ld worden gedacht aan geschillen op

het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht (waarbij  het veelal gaat om aan het

eigendomsrecht gerelateerde rechten en belangen),  het economisch bestuurs-

recht (inclusief het recht op vrije uitoefening van beroep en bedrijf) en het

sociale zekerheidsrecht (zie het arrest Feldbrugge: EHRM 29 mei 1986, Series

A, no. 99). Er zijn echter ook nog steeds een aantal uitzonderingen. Zo vallen

de meeste ambtenarenzaken144 en belastinggeschillen145 niet onder de rei-

kwijdte van artikel 6 EVRM. 

Uit de tekst van artikel 6 EVRM wordt overigens niet geheel duidelijk  of deze

verdragsbepaling naast een aanspraak op een eerlijk proces voor degenen die

naar nationaal recht als beroepsgerechtigden moeten worden beschouwd,

tevens het recht op toegang tot de rechter als zodanig  garandee rt. In het

Golder-arrest heeft het Hof echter uitgemaakt dat in het geval van een geschil

omtrent de schending van burgerlijke rechten en verplichtingen artikel 6

EVRM niet alleen eisen stelt aan de procesgang, maar mede het recht omvat

zijn zaak überhaupt aan een rechter te kunnen voorleggen:146

“The Court thus reaches the conclusion, ... that Article 6, secures to everyone the right to

have any claim relating to his civil rights and obligations brought before a court or tribunal.

In this way the Article embodies the “right to a court”, of which the right of access, that is

the right to institute proceedings before courts in civil matters, constitut es one aspect only”. 

 

Het nationale  recht dient derhalve te verzekeren dat er in privaatrechtelijke

aangelegenheden, maar ook in bestuursrechtelijke geschillen met de overheid

waarvan de uitkomst beslissend is voor burgerlijke rechten en verplichtingen

een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang openstaa t. Dit maakt een

nadere studie van artikel 6 EVRM in tweeërlei opzicht interessant voor de

vraag naar de kring van beroepsgerechtigden in nationale  bestuursrechtelijke

procedures. Aan de ene kant vormt de in artikel 6 EVRM neergelegde mini-

mumeis  een toetsingskader waaraan het beroepsrecht in nationale  procedures

moet voldoen. Tegelijke rtijd echter kan een dergelijke, belangrijke bepaling

van internationaal recht heel wel dienen als een bron van inspiratie  voor de

beantwoording van de vraag hoe in het algemeen met het vraagstuk van be-

roepsrecht dient te worden omgegaan. Om deze redenen zal in dit hoofdstuk

nader worden ingegaan op de vraag welke nu de systematiek is die gelegen is
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147 Ik kom hierop hierna nog terug. 
148 Aldus ook Lemmens 1989, p. 50 en Viering 1994, p. 51-52.
149 Vergelijk hierover reeds het uit 1978 stammend proefschrift van Van Buuren, p. 12.
150 EHRM 23 oktober 1985, Benthem, Series A, vol. 97; ook gepubliceerd in AB 1986, 1.

achter de interpretatie  van het begrip ‘recht’ en de term ‘criminal charge’ in de

zin van artikel 6 EVRM; wat leert het ons over de invulling van de kring van

beroepsgerechtigden en meer in het bijzonder over de relatie tussen het be-

roepsrecht en het van toepassing zijnde materiële  recht?

3.2 Het ‘civil right’ in de zin van artikel 6 EVRM

3.2.1 Het verband tussen de publiekrechtelijke rechtsbetrekking en het

aangevoerde ‘recht’

Zoals in het voorgaande is opgemerkt is het voor de toepasselijk heid van

artikel 6 EVRM voldoende dat de uitkomst van het geschil  betrekking heeft

op de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen van de appelleren-

de burger. De vraag is echter wat nu als een recht in die zin kan worden aang-

emerkt.  Eerder is aangegeven dat het Hof bij de uitleg van het begrip burger-

lijke rechten en verplichtingen heeft gekozen voor een autonome uitleg. Dit

impliceert dat artikel 6 EVRM in beginsel heel goed van toepassing kan

worden geacht zonder dat een bepaald  belang of prerogatief in het nationale

recht uitdrukke lijk als ‘recht’ wordt erkend. Het Hof interpreteert artikel 6

EVRM echter weer niet zo ruim dat ze in werkelijkh eid zelf een materieel

recht zouden creëren zonder enige grondslag in het nationale  recht.147 Het

begrip ‘recht’ wordt zogezegd op een beperkt autonome wijze geïnterpre-

teerd.148 Het Hof brengt dit tot uitdrukking middels  de (standaard)overweging

dat artikel 6 EVRM slechts van toepassing is op geschillen over rechten

‘which can be said, at least on arguable  grounds, to be recognised under

domestic  law’. 

Voor wat betreft het bestuursrecht stuiten we echter op het probleem dat over

het algemeen niet gemakke lijk valt aan te geven wat nu als door het (nationa-

le) publiekrecht erkende rechten moeten worden opgevat.  Dit hangt samen

met de omstandig heid dat het Nederlandse bestuursrecht niet licht kan worden

gezien als een rechtsstelsel dat op onmiddellijke wijze voor de burger subjec-

tieve rechten schept;  centraal in het bestuursrecht staat immers het toekennen

van bevoegdheden aan het bestuur en het formuleren van regels die de uitoefe-

ning van dergelijke bevoegdheden normeren.149 Het subjectieve recht is juist

veelal het rechtsgevo lg dat het objectieve  recht aan het eenmaal genomen

besluit verbindt.  Hoe gaat het Hof hier mee om? Uit het befaamde Benthem-

arrest blijkt dat het Hof voorbij  gaat aan de vraag of een burger zoals Benthem

die op basis van het toepasselijke recht een beschikking vraagt, daarmee een

subjectief recht te gelde maakt.150 Anders gezegd: niet wordt getreden in de

vraag of kan worden gesproken van een subjectief publiekrecht op een besluit

van een bepaalde inhoud, of Benthem de gevraagde hinderwetvergunning had

moeten worden verleend. Allereerst is dat wellicht,  omdat de erkenning van
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151 Zie de uitgebreide annotatie van Hirsch Ballin bij het Benthem-arrest in AAe 35 (1986)), nr. 3,
p. 229-245; ook opgenomen in: Rechtsstaat & Beleid, Een keuze uit het werk van mr. E.M.H. Hirsch
Ballin, Zwolle 1991, p. 223-250. 

152 Vgl. op dit punt eveneens Hirsch Ballin in diens uit 1983 daterende preadvies voor de Nederlandse
Juristen-Vereniging, p. 69. Hirsch Ballin wees er toen reeds op dat voor de toepasselijkheid van
artikel 6 EVRM de publiekrechtelijke rechtsbetrekking (waarover het geschil gaat) moet zijn gericht
op de privaatrechtelijke rechtspositie van de appellant. Anders dan Hirsch Ballin destijds ben ik
echter, op grond van recente(re) jurisprudentie van mening dat zulks niet zozeer voortvloeit uit
het hierna nog te bespreken causaliteitsvereiste (het geschil moet ‘directement déterminant e’ zijn
voor het achterliggende recht), maar uit de eis dat het ingeroepen recht ‘should be recognised under
domestic law’; het zegt iets over de aard van het ingeroepen recht.  Zulks wordt bevestigd in onder
meer de hierna nog te bespreken uitspraken  als Zander, Balmer-Schafroth en Athanassoglu.     

153 EHRM 7 juli 1989, Tre Traktörer Aktiebolag tegen Zweden, Series A, vol. 159 en EHRM 27 oktober
1987, Pudas tegen Zweden, Series A, vol. 125-A.

een dergelijk  subjectief publiekrecht vrij theoretisch zou zijn geweest en

theoretische posities, aldus Hirsch Ballin,151 niet de meest voor de hand lig-

gende weg voor consensusvorming in een internationaalrechtelijk  college zijn.

Anderzijds zou het Hof zich met de erkenning van een subjectief recht op een

besluit van een bepaalde inhoud wagen aan een inhoude lijk oordeel over

nationaalrechtelijke vragen, hetgeen juist is voorbehouden aan de nationale

autoriteiten. 

Het Hof lijkt dan ook bij de invulling van het begrip ‘rechten’ een andere

benadering te kiezen. Blijkens zijn jurispruden tie - ik kom hierop hierna

uitvoerig terug - lijkt het Hof met de overweging dat het moet gaan om rech-

ten ‘which can be said, at least on arguable  grounds, to be recognised under

domestic  law’ de eis te stellen dat de publiekrechtelijke rechtsbetrekking, dat

wil zeggen de van toepassing zijnde regelgeving, er op gericht dient te zijn de

rechtspos itie van de klager te bepalen.152 Een achteraf, los van de beoogde

uitwerking van de pu-bliekrechtelijke rechtsbetrekking, intredend gevolg lijkt

niet te voldoen aan het criterium ‘recognised under domestic  law’. Zogenaam-

de reflexwerkingen van de uitkomst van het geschil  omtrent de publiekrechte-

lijke rechtsbetrekking op achterliggende rechten of belangen worden daarmee

buiten de definitie van het begrip ‘recht’, en daarmee buiten de werkingssfeer

van artikel 6 EVRM gehouden.            

3.2.2 Kringen van ‘belanghebbenden’

3.2.2.1 De geadresseerde

Tegen de achtergrond van de in het voorgaande beschreven eis dat van een

recht in de zin van artikel 6 EVRM pas sprake is indien de publiekrechtelijke

rechtsbetrekking (mede) gericht is op het vaststellen van de rechtspos itie van

de klager, valt goed te verklaren dat de geadresseerde van een overheidsbe-

sluit qualitate qua moet worden geacht te beschikken over een burgerlijke

recht. Hij is immers degene voor wie het besluit op directe wijze rechten

creëert of weigert dat te doen, dan wel ten aanzien van wie het reeds bestaan-

de rechten geheel of gedeeltelijk  teniet doet gaan.

Een voorbeeld  vormen de zaken Tre Traktörer AB (TTA) en Pudas,153 waarbij

het in het geding zijnde overhe idsbes luit er op gericht is een reeds bestaand
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154 Vgl. ook EHRM 28 juni 1978, König tegen Duitsland, Series A, vol. 27, NJ 1980, 54 en EHRM
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155 EHRM 7 juli 1989, Tre Traktörer Aktiebolag tegen Zweden, Series A, vol. 159, par. 39: “First of
all, subject to the possibility of its being revoked, the licence conferred a ‘right’ on the applicant
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156 EHRM 27 oktober 1987, Pudas tegen Zweden, Series A, vol. 125-A, par. 34: “To begin with, subj ect
to the possibility of its being revoked, the licence conferred a ‘right’ on the applicant in the form
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Judgments and Decisions (RJ&D)); wel gepubliceerd in NJB 2002, p. 2063, nr. 47.

158 EHRM 23 oktober 1985, Benthem, Series A, vol. 97; ook gepubliceerd in AB 1986, 1.

recht geheel of gedeeltelijk  in te trekken.154 De publiekrechtelijke rechtsbe-

trekking beoogt derhalve de rechtspos itie van de geadresseerde te bepalen. In

de zaak van TTA betrof het een Zweedse vennootschap die eigenaresse was

van een restaurant en als zodanig  in het bezit was van een vergunning om

alcoholhoudende dranken te serveren. Uiteindelijk  werd, nadat was gebleken

dat TTA de boekhouding niet correct voerde, de vergunning ingetrokken. Het

daartegen ingestelde beroep bij de National Board of Health  and Welfare

werd verworpen, waarna voor TTA geen verdere voorzieningen meer open-

stonden. In Straatsburg beklaagde TTA zich er over dat haar recht op toegang

tot de rechter was geschonden. Volgens het Europees Hof, oordelend over de

toepasselijk heid van artikel 6 EVRM, was er sprake van een (burgerlijk) recht

aan de zijde van de vennootschap, nu zij zich terecht op het standpunt kon

stellen dat zij het recht had alcoholhoudende dranken te verkopen.155 Een

zelfde overweging treffen we ook aan in de zaak Pudas, waar het ging om de

intrekking van een vergunning om personen en goederen te vervoeren. Ook

daar werd de uitkomst van het geschil  omtrent de publiekrechtelijke rechtsbe-

trekking bepalend geacht voor het recht om zijn door de vergunning gedekte

activiteiten te verrichten.156 Een enigszins vergelijkbare benadering heeft het

Hof onlangs gekozen in een zaak naar aanleiding van een algemene maatregel

waarbij  een visvangstbeperking in bepaalde wateren werd ingesteld. Onder

verwijzing naar de jurisprude ntie van het Hof van Justitie op grond van artikel

230 EG-Verdrag (!) werd opgemerkt dat ook een algemene maatregel bepaal-

de burgers onder omstandigheden individueel kan raken. Hier werd dit voor

een aantal vissers het geval geacht;  de maatregel had immers tot gevolg dat

beperkingen werden aangebracht op de hoeveelheid vis die de vissers was

toegestaan te vangen, gezien de inhoud van de bestaande lease-overeenkom-

sten tussen de vissers en de staat.157 

Er is echter niet alleen sprake van een geschil  omtrent burgerlijke rechten in

het geval bestaande subjectieve rechten geheel of gedeeltelijk  teniet worden

gedaan, ook geschillen waarbij  de schepping zelf van het recht centraal staat

vallen onder de reikwijdte  van artikel 6 EVRM. Het Hof sprak zich hierover

reeds uit in het befaamde Benthem -arrest.158 In geschil  was de weigering

Benthem een hinderwet-vergunning en daarmee het recht te verlenen tot het

exploiteren van een LPG-installatie. Het verweer van de Nederlandse regering
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163 Hirsch Ballin 1983, p. 74.
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was gestoeld  op het argument dat Benthem een recht had ingeroepen dat nog

helemaal niet bestond:159

“Nor could Mr. Benthem pray in aid his rights to the full and free enjoyment of his property,

since that right was circumscrib ed by legal regulations. Again, this was not a case where a

right previously granted had been withdra wn or suspended, but one where the creation of a

new right by means of a licence was in question.” 

Het Hof kon de regering in deze redenering niet volgen en volstond ermee

vast te stellen dat minstens na de - nog niet onherroepelijke - vergunningverle-

ning een geschil  bestond betreffende het bestaan van het (subjectieve) recht

van Benthem160. Het Hof bevestigde in het Deumela nd-arrest, 161 waarbij  het

ging om een vordering tot het verkrijgen van een aanvullend weduwe npensi-

oen, de opvatting dat het (nog) niet bestaan van het ingeroepen recht aan de

toepasselijk heid van artikel 6 EVRM niet in de weg staat; in geding was hier

volgens het Hof het recht om bedoeld  pensioen te genieten. 

3.2.2.2 Derden

Dat de publiekrechtelijke rechtsbetrekking in ieder geval gericht is op het

bepalen van de rechtspos itie van de geadresseerde van het in geding zijnde

overheidsb esluit is wel duidelijk. Lastiger te beantwoorden lijkt de vraag of

een geschil  omtrent een overhe idsbes luit dat primair betrekking heeft op de

vaststelling van rechten en verplichtingen van een andere partij er tevens op

gericht kan zijn de rechtspos itie van een derde te bepalen. 

In een eerste reeks van zaken, waarbij  het ging om aan een buurman verleende

vergunningen, besliste de Europese Commissie  voor de Rechten van de Mens

aanvank elijk dat zo’n procedure uitsluitend de rechtsverhouding tussen de

overheid  en de geadresseerde betrof en dat de omstandig heid dat die procedu-

re een zekere ‘weerslag’ had op de burgerlijke rechten van de verzoeker niet

tot gevolg had dat hij binnen het toepassing sbereik van artikel 6 EVRM

viel.162 Niet gezegd kon worden dat het een op het ander was gericht. Deze

toch wel restrictieve opvatting werd onderschreven door Hirsch Ballin:163

“Voor dit standpunt van de Commiss ie valt veel te zeggen. De verlening of

weigering van bouwvergunningen e.d. is er niet op gericht,  de privaatrech telij-

ke positie van de eigenaars, huurders en andere rechthebbenden op omliggend

onroerend goed te bepalen, ook al behoren zij tot degenen die een naar publie-

krecht (althans Nederlands publiekrecht)  te beschermen belang hebben bij

deze administratiefrechtelijke besluitvorming”.164

Het Hof is in zijn jurisprude ntie echter een andere koers gaan varen. Duidelijk

bleek dit in de zaak Zander tegen Zweden. Het ging hierbij om een hernieuw-
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165 EHRM 25 november 1993, Zander tegen Zweden, Series A, vol. 279-B, par. 24. 
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de vergunningverlening aan het vuilverwerk ingsbedrijf  VAFAB. Omwonen-

den, waaronder de familie Zander eisten van het bestuur, nu aan de vergunde

activiteit het risico kleefde van een (verdere) vervuiling van hun eigen

(grond)waterbronnen, dat aan de vergunning de voorwaarde zou worden

verbonden dat VAFAB hun geheel kosteloos van drinkwater zou voorzien.

Voor wat betreft de toepasselijk heid van artikel 6 EVRM dient het Hof na te

gaan of er sprake is van een recht ‘which can be said, at least on arguable

grounds, to be recognised under domestic  law’. Ook hier lijkt het Hof zich de

vraag te stellen of de publiekrechtelijke rechtsbetrekking tussen VAFAB en

het vergunningverlenend orgaan, ofwel de van toepassing zijnde regelgeving

kan worden gezegd (mede) te zijn gericht op het vaststellen van de rechtspos i-

tie van Zander. Anders dan wat Hirsch Ballin eerder betoogde lijkt het Hof

hiertoe wel degelijk  voldoende te achten dat Zander over een door de betref-

fende publiekrechtelijke regeling beschermd belang beschikt: 165 

“The Court observes that the claim made by the applicants to the administrative authorities

was based on section 5 of the 1969 Act. This provision lays down certain obligations incum-

bent upon a person who engages or intends to engage in an environmentally hazardous

activit y, without however specifying who is the beneficiary of those obligations”.    

Het Hof zoekt derhalve een antwoord op de vraag wie een door de van toepas-

sing zijnde regelgeving beschermd belang heeft. Onder andere uit de omstan-

digheid  dat het vergunningverlenend orgaan ook nu reeds bepaalde voorwaar-

den aan de vergunning heeft verbonden die dienen ter bescherming van de

belangen van omwonenden,166 leidt het Hof vervolgens af dat de heer en

mevrouw Zander ‘could arguably  maintain that they were entitled under Swe-

dish law to protection against the water in their well being polluted as a result

of VAFAB ’s activities on the dump’. Ook in de zaken van Balmer-Sc hafroth

en Athanassoglou tegen Zwitserland lijkt een vergelijkbare lijn te worden

gevolgd als in de zaak Zander. In beide zaken ging het om de verlenging van

een vergunning tot het in bedrijf houden van een kerncentrale. Wonend in de

nabijheid  van de betrokken kerncentr ale stelden appellanten te worden getrof-

fen in hun recht op lichamelijke integriteit en, in de zaak van Athanassoglou

tevens het recht op bescherming van hun eigendom. Het Hof overweegt in

beide zaken ten aanzien van de toepasselijk heid van artikel 6 EVRM dat

inderdaad sprake is van ‘rights recognised under domestic  law’:167 

“The Court considers that this right is recognised in Swiss law, as is apparant in particular

from section 5 (1) of the Nuclear Energy Act - to which both the applicants and the Federal

Council expressly referred - and from the constitutional right to life, on which Federal

Council commended in its decision”. 
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Het belang zoals dat is gesteld door appellanten (schending van lichamelijke

integriteit  en in het geval van Athanassoglou tevens het recht op bescherming

van eigendom) wordt beschermd door de van toepassing zijnde regelgeving en

is daarmee een recht in de zin van artikel 6 EVRM. Overigens betekende dit

nog niet dat Balmer-Sc hafroth en Athanassoglou ook inderdaad onder de

reikwijdte  van artikel 6 EVRM werden geacht te vallen. Dit had echter niet te

maken met het al dan niet bestaan van een recht, maar met het hierna te be-

spreken vereiste van causaliteit  tussen het bestreden overheidsb esluit en de

schending van de aangevoerde rechten. 

3.2.2.3 Belangenorganisaties

Heel wat terughoudender lijkt artikel 6 EVRM te worden toegepast ten aan-

zien van belangenorganisaties. Dit bleek in een door Greenpeace Schweiz

voor de Europese Commiss ie gebrachte  zaak. Greenpeace klaagde met andere

organisaties en natuurlijke personen (waaronder de eerder genoemde Athanas-

soglou) over de verlening van een vergunning aan een Zwitserse kerncentrale,

omdat tegen deze vergunningverlening geen beroep op een rechter had openg-

estaan. Bij het beoordelen van de toepasselijk heid van artikel 6 EVRM komt

de Commiss ie tot de sterk op het Duitse bestuursrecht geënte  conclusie, dat de

belangenorganisaties niet hebben aangetoond dat zij door de vergunningverle-

ning in hun ‘eigen’ rechten zijn getroffen.168 Zij komen slechts op voor ideële

en collectieve belangen en zijn niet zelf eigenaren van grond in de nabijheid

van de centrale. 

Naast deze op het eerste oog erg dogmatische benadering van het begrip ‘civil

right’, zou hierbij ook wel eens een politiek argument een rol kunnen spelen.

In de sterk op consensusvorming gerichte  internationaalrechtelijke colleges,

zoals de Europese Commiss ie en het Europees Hof (waarvan de leden ook nog

eens een sterk uiteenlopende achtergrond hebben),  zal de (politieke) bereid-

heid om een beroepsrecht voor belangenorganisaties, waarover in diverse

landen zo verschillend wordt gedacht,  zonder meer aan te nemen, naar ik

vermoed, ook niet erg groot zijn. De Commissie  blijft zich vooralsnog dan

ook op het standpunt stellen dat belangenorganisaties alleen kunnen worden

ontvangen indien zij daadwe rkelijk zelf het slachtoffer zijn geworden van een

inbreuk op een hunner rechten, en niet omdat zij wensen op te komen voor de

belangen van anderen.169 

3.2.3 Causaliteits vereiste

In het voorgaande hebben we gezien hoe het begrip ‘recht’ in de jurispruden-

tie van het Europees Hof en de Europese Commiss ie wordt uitgelegd. Uitein-

delijk gaat het erom dat de publiekrechtelijke rechtsbetrekking kan worden
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gezegd te zijn gericht op het bepalen van de rechtspos itie van de appellant.  In

de rechtspraak lijkt echter niet alleen de aanwezig heid van een dergelijk  recht

aan de zijde van de appellant vereist, maar dient het ook voldoende zeker te

zijn dat het ingeroepen recht als gevolg van de uitkomst van het geschil  zal

worden geschonden. De enkele  omstandig heid dat een burger beschikt over

een door het nationale  publiekrecht beschermd belang is niet voldoende; de

uitkomst van het geschil  moet ook op directe wijze bepalend zijn voor dit

belang/rec ht. Dat hier causaliteit  wordt vereist met de uitkomst van het geschil

en niet uitdrukke lijk met het bestreden overheids besluit , zoals in Duitsland170

en Nederland171 het geval is, heeft ongetwijfe ld te maken met de omstandig-

heid dat artikel 6 EVRM niet alleen betrekking heeft op bestuursrechtelijke

aangelegenheden en dus op geschillen omtrent besluiten, maar een veel ruime-

re strekking heeft. Overigens lijkt dit op zichzelf  geen grote consequenties te

hebben. 

  

Het, reeds in het Ringeisen-arrest172 geformuleerde vereiste van causaliteit  is

nader verfijnd in het arrest Le Compte, Van Leuven en De Meyere,173 waarbij

het ging om een tegen genoemde artsen bij wijze van (disciplinaire) straf

uitgesproken schorsing van het recht tot uitoefening van het beroep van arts.

Het Hof preciseerde ‘het Ringeisen-criterium’ door erop te wijzen dat:174 

“Quant au point de savoir si la contestation portait sur le droit susmentionn é, la Cour estime

que l’article 6 par. 1, dans chacun de ses deux textes officiels (“contestations sur”, “determi-

nation of”), ne se contente pas d’un lien ténu ni de répercussions lointaines: des droits et

obligations de caractère civil doivent constituer  l’objet - ou l’un des objets - de la “contestati-

on”, l’issue de la procédure être directement déterminante pour un tel droit”. 

De verfijning bestaat met name daaruit  dat de uitkomst van het geding ‘op

directe wijze’ bepalend moet zijn voor het betreffende recht: “a tenuous con-

nection or remote consequences do not suffice for Article 6 par. 1 (...)”. Aan-

vankelijk  leek dit vereiste van causal iteit weinig problemen op te leveren. Het

Europees Hof leek dit criterium zelfs vrij soepel te hanteren. Dit bleek bij-

voorbeeld  duidelijk  in de vergelijkbare zaken Sporrong and Lönnroth  en

Bodén.175 Het geschil  ging in beide gevallen om een verleende onteigenings-

vergunning, die (nog) niet door een effectieve onteigening was gevolgd. Op

zichzelf  heeft zo’n onteigeningsvergunning nog geen ‘juridisch’ gevolg voor

het eigendomsrecht van de verzoekers; het biedt de overheid  slechts een

juridische titel om tot vordering van de eigendom over te gaan. De Commiss ie

oordeelde aanvank elijk ook dat de betwisting van de wettigheid  van de ver-

gunning geen betrekking had op burgerlijke rechten en verplichtingen. Zij

sloot daarmee aan bij het in de zaak Kaplan reeds geformuleerde beginsel dat
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179 Van Lanen en Verschuuren  1999, p. 213-214. 

enkel de rechtstreekse juridische gevolgen van een beslissing in aanmerking

konden komen voor de beoordeling van de toepasselijk heid van artikel 6

EVRM.176 Het Hof kwam echter tot een andere conclusie. Het onteigeningsbe-

sluit trof, zo oordeelde het Hof,177 het eigendomsrecht van de appellant,

doordat het de gemeente  de bevoeg dheid  verleende om op elk, door haar

gekozen moment tot onteigening over te gaan. Dat schending van het eigen-

domsrecht niet het onmiddellijke gevolg is van het bestreden besluit,  maar er

daarvoor nog een nadere handeling moet worden verricht,  leek niet van be-

lang. 

In twee later gewezen zaken, de eerder genoemde zaken van Balmer-Schaf-

roth en Athanassoglou gaat het Hof met het vereiste van causaliteit  echter heel

wat terughoudender om. Hoewel beide appellanten konden worden gezegd te

beschikken over een recht ‘which can be said, at least on arguable  grounds, to

be recognised under domestic  law’, werden zij toch niet ontvangen. De reden

was dat de uitkomst van het geschil  niet kon worden gezegd op directe wijze

bepalend te zijn voor de aangevoerde rechten. Het Hof overwoog daartoe:178

“However, they did not for all that establish a direct link between the operating conditions of

the power station which were contested by them and their right to protection of their physical

integri ty, as they failed to show that the operation of Mühleberg power station exposed them

personally to a danger that was not only serious but also specific and, above all, imminent. In

the absence of such a finding, the effect on the population of the measures which the Federal

Coucil could have ordered to be taken in the instant case therefore remained hypothetical.

Consequ ently, neither the dangers nor the remedies were established  with a degree of probabi-

lity that made the outcome of the proceedings directly decisive within the meaning of the

Court’s case-law for the right relied on by the applicants. In the Court’s view, the connection

between the Federal Council’s decision and the right invoked by the applicants was too

tenuous and remote.”     

Het vereiste van causaliteit  lijkt hier nader te worden ingekleurd met de eis dat

appellanten moeten aantonen dat zij als gevolg van de vergunningverlening tot

het in bedrijf houden van de kerncentrale, aan een gevaar worden blootgeste ld

dat serieus, specifiek en bovenal dringend is. Het gevaar echter, zo lijkt de

gedachte  te zijn, wordt op zichzelf  niet veroorzaakt door de onder voorwaar-

den verleende vergunning. Het gevaar is blijkbaar slechts hypothetisch van

aard totdat het zich, zoals bij de vervuiling van de drinkwaterbron van Zander,

daadwe rkelijk heeft gemanifesteerd. Onder verwijzing naar de ‘dissenting

opinion’ van rechter Pettiti die de retorische vraag opwerpt of omwonenden

dan eerst aan radio-actieve straling moeten zijn blootgesteld, voordat zij in

rechte kunnen worden ontvangen, stellen Van Lanen en Verschuuren dat dit

een eis is die in ieder geval niet in overeenstemming lijkt met het voorzorgs-

beginsel. 179 Het zal moeten blijken of het Hof hiermee in het algemeen heeft
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beoogd een restrictiever lijn te introduceren ten aanzien van de uitleg van de

causaliteitseis.    

3.3 Criminal charge in de zin van artikel 6 EVRM

Bij de vaststelling van zijn burgerlijke rechten of verplichtingen heeft een

ieder, zo garandeert artikel 6 EVRM, toegang tot een onafhankelijke rechter.

Ditzelfde geldt, zo volgt uit genoemde bepaling, in het geval van de ‘determi-

nation of any criminal charge against him’. Hoewel we bij een ‘criminal char-

ge’ al snel denken aan de traditionele  strafrechtelijke vervolging, blijkt de

betekenis  een ruimere. Blijkens de jurispruden tie van het Europees Hof dient

ook het begrip ‘criminal charge’ op autonome wijze te moeten worden geïnter-

preteerd.180 Viering heeft laten zien dat de vraag of er in een concreet geval

sprake is van een criminal charge moet worden beantwoord  aan de hand van

een aantal criteria zoals de nationale  classificatie, de aard van de overtreding,

de aard van de sanctie en de zwaarte  van de sanctie.181 Dit betekent dat ook

‘vervolgingen’ die volgens het nationale  recht niet behoren tot het klassieke

strafrecht,  maar bijvoorbee ld tot het tuchtrecht of het bestuursrecht onder de

reikwijdte  van artikel 6 EVRM vallen. 

Uiteindelijk  lijkt, gelet op de jurispruden tie van de Nederlandse bestuursrech-

ters, te mogen worden aangenomen dat de kwalificatie  punitieve of reparatiore

sanctie beslissend is voor de toepasselijk heid van artikel 6 EVRM. Zo werd de

beslissing tot het opleggen van een last onder dwangsom, gelet op het repara-

tiore karakter, niet beschouwd als een criminal charge.182 Datzelfde lijkt te

gelden voor de intrekking van bijvoorbee ld een subsidieb esluit.183 Dit bete-

kent echter nog niet dat de term ‘criminal charge’ voor het bestuursrecht

zonder belang is; in ieder geval de bestuurlijke boete dient als zodanig  te

worden gekwalificeerd.184 Dit betekent dus dat de geadresseerde van het

besluit waarbij  een bestuurlijke boete wordt opgelegd aan artikel 6 EVRM het

recht op toegang tot de rechter kan ontlenen.

3.4 Slotopmerkingen

Ingevolge artikel 6 EVRM heeft een burger - ook in bestuursrechtelijke aang-

elegenheden - een recht op toegang tot de rechter, indien de uitkomst van het

geschil  op directe wijze beslissend is voor zijn burgerlijke rechten. Hiervan

wordt in een bestuursrechtelijke context geacht sprake te zijn als de publie-

krechtelijke rechtsbetrekking er zelf op gericht is de rechtspos itie van de

klager te bepalen. Uiteindelijk  lijkt dit criterium in de jurisprude ntie van het
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Hof voorzichtig  zo te mogen worden uitgelegd, dat het recht op toegang tot de

rechter toekomt aan degenen die een naar publiekrecht te beschermen belang

hebben bij de bestuursrechtelijke besluitvorming. Een gelijkenis  valt op met

de in het Duitse bestuursrecht ontwikkelde Schutznormtheorie. Ook daar geldt

dat de geadresseerde van het bestuursb esluit zonder meer wordt geacht te

beschikken over een subjectief recht. Het Europees Hof baseert deze jurispru-

dentie op de gedachte  dat de geadresseerde nu eenmaal degene is voor wie het

besluit op direct wijze rechten creëert of weigert te creëren, dan wel ten aan-

zien van wie het reeds bestaande rechten geheel of gedeeltelijk  teniet doet

gaan. Ten aanzien van zogenaamde ‘derden’ lijkt echter, vergelijkbaar met het

Duitse bestuursp rocesrech t, getroffenh eid in een door de van toepassing

zijnde rechtsnormen beschermd belang vereist te zijn.

Op de vraag hoe de kring van beroepsgerechtigden in het Nederlands be-

stuursrecht het beste kan worden vormgegeven geeft artikel 6 EVRM dus

geen dwingend antwoord. Uit genoemde bepaling volgt immers slechts een

minimumeis  die op zichzelf  sterke overeenkomsten vertoont met de Duitse

Schutznormtheorie. We zouden derhalve  ook in Nederland kunnen kiezen

voor een door het objectief publiekrecht beschermd belang als ontvankelijk-

heidsvoorwaarde. Noodz akelijk is het echter niet; artikel 6 EVRM staat er

immers niet aan in de weg dat de kring van beroepsgerechtigden - zoals in

Nederland met het feitelijk belanghe bbende-b egrip het geval is - ruimer wordt

getrokken.  



185 Jans 1993, p. 195.
186 Zie hierover Barents 2002a, p. 174.

Hoofdstuk 4

Het belanghebbende-begrip in het licht van het Euro-

pees Gemeenschapsrecht

4.1 Inleiding

De laatste decennia  is het nationale  recht in toenemende mate onder invloed

komen te staan van het communautaire  recht. Dit geldt ook voor bestuursrech-

telijke leerstukken, waaronder het belanghebbende-begrip. Dit

belanghe bbende-b egrip komt welbeschouwd op een tweetal wijzen onder

invloed van het EG-recht te staan.

In de eerste plaats heeft het proces van integratie  tot gevolg gehad dat er een

bevoegdheidsverschuiving is opgetreden van nationale  organen naar commu-

nautaire bestuursorganen.185 Dit leidt ertoe dat waar rechtsbescherming op

bepaalde beleidsterreinen aanvank elijk een enkel nationale  aangeleg enheid

vormde, deze nu op commun autair niveau is getild. Het gevolg is dat de vraag

naar het beroepsrecht hierbij volledig gemeensc hapsrech telijk is bepaald.

Centraal in de communautaire  rechtsbescherming tegen de uitoefening van

bestuursbevoegdheden op commu nautair  niveau staat artikel 230 EG-Verdrag.

Hierin wordt bepaald  dat het Hof van Justitie de wettigheid  nagaat van de

handelingen van het Europees Parlement en de Raad gezamen lijk en van

handelingen van de Raad, van de Commissie  en van de ECB. Over de vraag

wie van het Hof een inhoude lijk oordeel over een dergelijke handeling kan

vragen, zegt artikel 230 EG-Verdrag het volgende: “Iedere natuurlijke of

rechtspersoon kan onder dezelfde voorwaarden beroep instellen tegen de tot

hem gerichte  beschikkingen, alsmede tegen beschikkingen die, hoewel geno-

men in de vorm van een verordening, of van een beschikking gericht tot een

andere persoon, hem rechtstreeks en individueel raken”. In het algemeen geldt

dat met het erg restrictief uitgelegde criterium rechtstreeks en individueel

raken wordt aangegeven dat individuele  burgers slechts kunnen ageren tegen

beschikkingen die aan hen zijn geadresseerd. Voor zover de beschikking

echter is gericht tot een lidstaat of tot een derde dan zal een individuele  burger

niet snel belanghebbend worden geach t. Datzelfde geldt bij handelingen van

algemene strekking. Dit heeft allereerst te maken met de uitleg van het vereis-

te van ‘rechtstreeks raken’. Deze eis impliceert dat het rechtsgevo lg van de

bestreden handeling in het concrete  geval vast moet staan; hieraan is niet

voldaan indien het orgaan dat aan deze handeling uitvoering moet geven

daartoe nog enige beleids- of beoorde lingsvrijheid  is gelaten.186 Daarnaast is

van ‘individueel raken’ slechts sprake indien het gaat om een handeling die de

betrokken particulier ‘betreft uit hoofde van zekere bijzondere hoedanigheden

of van een feitelijke situatie, welke hen ten opzichte  van een ieder ander
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190 HvJEG 16 december 1976, zaak 33/76, Rewe, Jur. 1976, p. 1989 en HvJEG 16 december 1976,

zaak 45/76, Comet, Jur. 1976, p. 2043. 
191 Het Hof heeft deze twee voorwaarden aan de toepassing van het nationale procesrecht voor het

eerst geformuleerd in de arresten Rewe en Comet: HvJEG 16 december 1976, zaak 33/76, Rewe,
Jur. 1976, p. 1989 en HvJEG 16 december 1976, zaak 45/76, Comet, Jur. 1976, p. 2043.  

karakteriseert en hen derhalve individualiseert op soortgelijke wijze als de

adressaat’.187 Dit heeft onder andere tot gevolg dat hierdoor slechts kan wor-

den opgekomen tegen verordeningen die feitelijk als een beschikking kunnen

worden opgevat.  Tegen de restrictieve uitleg die het Hof heeft gegeven aan

het criterium ‘rechtstreeks en individueel raken’ bestaan reeds lange tijd

bezwaren. Maar, hoewel het Gerecht van eerste aanleg onlangs kans zag om

in deze situatie een fundame ntele verandering aan te brengen,188 lijkt het Hof

niet lang daarna aan deze droom hardhand ig een einde te hebben gemaakt

door zijn aloude rechtspraak op dit punt te bevestigen.189    

Hoewel zich op het terrein van het ‘Europeesrechtelijke belanghebbende-

begrip’ interessante  ontwikkelingen voordoen, wil ik mij in dit hoofdstuk toch

concentreren op het tweede spoor waarlangs het Europese recht het

belanghe bbende-b egrip beïnvloed t. Dit tweede spoor ziet op de situatie dat het

nationale  bestuursrecht en bestuursprocesrecht zelf steeds meer onder invloed

van het communautaire  recht komen te staan. Veruit  het grootste  deel van het

EG-recht wordt decentraal door bestuursorganen van de Lid-Staten uitge-

voerd. De rechtsbescherming tegen het bestuursoptreden waarbij  van oor-

sprong communautaire  rechtsnormen in het geding zijn vindt dan plaats voor

de nationale  rechterlijke instanties. De nationale  (bestuurs)rechter is zogezegd

‘juge de droit commun’; hij speelt een belangrijke rol bij de effectieve door-

werking van het communautaire  recht. Het uitgangspunt bij deze effectuering

van het gemeenschapsrecht is dat dit in beginsel gebeurt langs de weg van het

nationale  procesrec ht. Reeds in de uitspraken Rewe en Comet benadru kte het

Hof deze nationale  procesrechtelijke autonomie:190

“Bij ontbreken van een desbetreffende gemeenschapsregeling, is het een aangelegenheid van

de nationale rechtsorde van elke Lid-Staat om de bevoegde rechter aan te wijzen en de proces-

regels te geven voor de rechtsvorderin gen met het oog op de bescherming van de rechten

welke de justitiab elen aan de rechtstreekse werking van het gemeenschapsrecht ontlenen

(...).”

De omstandig heid echter, dat de nationale  rechter een belangrijke rol speelt

bij de effectuering van het EG-recht in de Lid-Staten heeft tot gevolg dat het

Hof van Justitie aan de nationale  procesgang wel bepaalde eisen is gaan

stellen. De autonom ie van het procesrecht van de Lid-Staten is derhalve niet

onbegrensd. Het Hof stelt aan het nationale  procesrec ht, ingevolge het in

artikel 10 EG-verdrag neergelegde beginsel van gemeenschapstrouw, een

tweetal randvoorwaarden; de zogenaamde vereisten van non-discrim inatie en

effectiviteit. 191 Met name dit laatste vereiste is voor dit onderzoek van belang.

Ingevolge het vereiste van effectiviteit  mogen de regels van nationaal proces-
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recht in geen geval zodanig  zijn dat de uitoefening van de rechten die de

nationale  rechter moet handhaven, praktisch onmoge lijk of uiterst moeilijk

wordt gemaakt.  Uit de rechtspraak blijkt dat in dat kader niet alleen eisen

worden gesteld aan een bestaande nationaalrechtelijke procesgang, maar dat

hieruit tevens de aanspraak voortvloeit  om een zaak waarin wordt geklaagd

over schending van aan het EG-recht ontleende rechten überhaupt aan een

rechter te kunnen voorleggen. Een nader onderzoek naar dit effectiviteitsver-

eiste is van belang, omdat de daaruit  voortvloeiende minimumvoorwaarden

een toetsingskader vormen waaraan het beroepsrecht in nationale  procedures

moet voldoen.

4.2 De toegang tot de nationa le rechter; eisen gesteld  door het

Europees recht 

4.2.1 Doelstelling van het toekennen van beroepsrecht

Het in de arresten Rewe en Comet voor het eerst geformuleerde effectiviteits-

vereiste is in de jurisprude ntie nadien langzamerhand uitgebouwd tot het

‘beginsel van effectieve rechtsbescherming’.  Op grond van dit beginsel wordt

aan het nationale  procesrecht de (formele) eis gesteld dat een particulier

effectieve toegang tot de rechter dient te hebben om zijn aan het primaire of

secundaire gemeenschapsrecht ontleende rechten af te dwingen.192 Deze eis

lijkt primair een rechtspolitieke keuze te zijn geweest. 193 De grondge dachte

lijkt te zijn dat de subjectieve EG-rechten niet om des burgers wil worden

beschermd,194 maar veeleer met het doel aldus een effectieve doorwerking van

het objectieve EG-recht in de rechtsorde van de Lid-Staten te bewerks telli-

gen.195 Deze mobilisering van de burger kan onder meer worden verklaard,

aldus Masing,196 vanuit het ontbreken van een effectief Europees bestuur:

“Da es eine Behördenstruktur,  die berufen und in der Lage wäre, das ausgreifende,  differen-

zierte und oft hochtechnisierte Gemeinschaftsrecht durchzusetzen, auf europäischer  Ebene

nicht gibt und auch die zuständigen  nationalen  Behörden hierzu oft nicht willens oder in der

Lage sind, soll die Initiative für die Durchsetzung des Rechts so weit als möglich in die

Hände des Bürgers gelegt werden”. 

De visie op de rol van de burger lijkt primair die van ‘hoeder van het objectie-

ve EG-rech t’ te zijn. Hierbij  past het burgers een ruime toegang tot de rechter

te verlenen.
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197 Vgl. in die zin eveneens Widdershoven  1996, p. 122.
198 Zie HvJEG 15 mei 1986, zaak 222/84, Johnston, Jur. 1986, p. 1663 e.v.; HvJEG 15 oktober 1987,
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Rijnsbergen.  

199 Zie HvJEG 15 mei 1986, zaak 222/84, Johnston, Jur. 1986, p. 1651 e.v.

Inmiddels  lijkt de communautaire  beïnvloeding van de nationale  rechtsbe-

scherming met de erkenning van het beginsel van effectieve rechtsbescher-

ming een tweede grondslag te hebben gekregen.197 Het Hof heeft dit duidelijk

gemaakt door de garantie  van effectieve rechtsbescherming uitdrukke lijk aan

te merken als een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht dat voortvloeit

uit het constitutioneel erfgoed dat alle Lid-Staten gemeen hebben en dat even-

eens is neergelegd in de artikelen 6 en 13 van het EVRM.198 De burger lijkt

daarmee niet meer alleen - en zelfs niet meer in de eerste plaats - te worden

gezien als een ‘rijksverklikker’ in die gevallen waarin normen van objectief

EG-recht zijn geschonden, maar (tevens) als een autonoom rechtssubject dat

een effectieve rechtsgang moet worden geboden tegen schending van diens

rechtspositie. Deze omstandig heid (wellicht mede ingegeven door de politieke

vrees om al te zeer een inbreuk te maken op stelsels van procesrecht zoals het

Duitse, die een principieel enge kring van beroepsgerechtigden kennen) maakt

dat bij het ontwikkelen van de aan het beroepsrecht in nationale  procedures te

stellen eisen op het eerste gezicht vooral lijkt te zijn aangesloten bij de in het

Duitse - juist op individuele  rechtsbescherming geënte  - systeem gehanteerde

Schutznormtheorie. Op de vraag of dat ook inderdaad het geval is, zal ik in

het hiernavolgende trachten een antwoord te geven. 

4.2.2 Een Schutzn ormtheorie

4.2.2.1 Inleiding

In de jurisprude ntie van het Hof dient het beginsel van effectieve rechtsbe-

scherming als grondslag voor het recht op toegang tot de rechter in nationaal-

rechtelijke procedures ter effectuering van aan het EG-recht ontleende rech-

ten. Dit is in de eerste plaats het geval indien een expliciete  basis voor zulk

een beroepsrecht in het geschreven gemeenschapsrecht ontbreek t. Het geldt

echter evenzeer, indien secundaire communautaire  wetgeving wel degelijk

bepalingen inzake de toegang tot de rechter bevat. Ook wanneer een richtlijn

uitdrukke lijk zelf bepaalt  wie een aanspraak toekomt op inachtneming van de

in de richtlijn opgenomen verplichtingen, komt daarmee, aldus het Hof,199 een

algemeen rechtsbeginsel tot uiting, dat ten grondslag ligt aan het constitutio-

nele erfgoed dat alle Lid-Staten gemeen hebben en dat ook is neergelegd in de

artikelen 6 en 13 EVRM.   

Bezien we nu de systematiek die is gelegen achter de interpretatie  van de aan

het primaire en secundaire gemeenschapsrecht ontleende (subjectieve) rech-

ten, welke in de nationale  rechtsorde afdwingbaar dienen te zijn, dan lijkt deze

(zoals ook de uitleg van artikel 6 EVRM) vrij dicht aan te liggen tegen de in

het Duitse recht ontwikkelde Schutznormtheorie; een relatie lijkt te worden

gezocht tussen het in het geding zijnde materiële  EG-recht en het belang op
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grond waarvan beroepsrecht kan worden geclaimd.200 In het hiernavolgende

zal hierop nader worden ingegaan.    

4.2.2.2 Direct door het EG-recht gecreëerde subjectieve rechten

Van een beroepsrecht naar nationaal recht dient in ieder geval sprake te zijn,

indien een burger wordt geschonden in een hem op directe wijze door het

primaire of secundaire EG-recht toegekend subjectief recht. In de eerste plaats

kan hierbij worden gedacht aan de als klassieke EG-grondrechten op te vatten

vier in het EG-Verdrag neergelegde vrijheden. Een voorbeeld  hiervan vormt

de bekende zaak van de Belgische voetbaltrainer Heylens.201 Heylens was als

trainer werkzaam bij de Franse voetbalclub Lille zonder in het bezit te zijn van

een Frans, of een als gelijkwaar dig erkend buitenlands trainersdiploma. Hier-

op werd Heylens strafrechtelijk  vervolgd. In een prejudiciële  procedure over-

woog het Hof dat de vrije toegang tot het arbeidsproces een fundamenteel

recht is dat het Verdrag aan iedere werknemer van de Gemeenschap individu-

eel toekent en dat de mogelijkheid van beroep in rechte tegen iedere beslissing

van een nationale  instantie waarbij  de uitoefening van dat recht wordt gewei-

gerd van wezenlijk  belang is om de particulier een doeltreffende bescherming

van zijn recht te waarborgen.202 In lijn met deze uitspraak is de zaak Vlasso-

poulou.203 In geding was de in artikel 52 EEG-verdrag vervatte vrijheid van

vestiging, doordat in Duitsland aan een gemeenschapsonderdaan een vergun-

ning tot het uitoefenen van het beroep van advocaat was geweigerd, terwijl

deze in het land van herkomst (Griekenland) reeds tot dat beroep was toegela-

ten. Onder verwijzing naar het arrest-Heylens werd opgemerkt dat een ge-

meenschapsonderdaan effectieve rechtsbescherming moet worden geboden

tegen schending van zijn door het Verdrag verleende fundame ntele rechten.204 

Subjectieve rechten kunnen echter niet alleen op directe wijze door het pri-

maire, maar ook door het secundaire EG-recht worden gecreëerd. Een voor-

beeld vormen de vergelijkbare zaken Colson/Kamann en Johnston, waarin

appellanten een beroep deden op het door de Europese richtlijn 76/207 toege-

kende recht op gelijke behandeling van mannen en vrouwen. In eerstgenoem-

de zaak werd beide verzoeksters (Sabine von Colson en Elisabeth  Kamann) op

grond van hun geslacht een aanstelling als maatschap pelijk werkster gewei-

gerd bij een strafinrichting, waar uitsluitend mannelijke gevangenen worden

geplaatst.  In een overweging gebaseerd op artikel 6 van de richtlijn overweegt

het Hof dat de Lid-Staten zijn gehouden in hun rechtsorde de nodige voor-

schriften op te nemen om een ieder die door een discriminatie  meent te zijn

benadeeld, de mogelijkheid te bieden om ‘zijn rechten voor het gerecht te

doen gelden’. In de zaak Johnston ging het om de verenigba arheid van artikel

53 lid 2 van de Britse Sex Discrimination Order met richtlijn 76/207, inzake

de gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers. Ingevolge

het genoemde artikel 53 lid 2 vormt een door of namens de minister onderte-

kende verklaring dat een daarin omschreven handeling is verricht om de
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nationale  veiligheid  te waarborgen of de openbare veiligheid  of de openbare

orde te beschermen afdoende bewijs dat aan de voorwaarde voor een geoor-

loofde afwijking van het beginsel van gelijke behandeling is voldaan, hetgeen

er op neer komt dat elke rechterlijke controle  wordt uitgesloten. Ook hier

oordeelde het Hof dat een gemeenschapsonderdaan zijn recht op gelijke be-

handeling voor een gerecht moet kunnen doen gelden. 

4.2.2.3 Het door een objectieve norm van EG-recht beschermde belang

Wat nu als een objectieve norm van EG-rech t, anders dan in bovenstaande

gevallen, niet op onmiddellijke wijze voor de appellerende burger een subjec-

tief recht creëert?  Hierbij  valt met name te denken aan richtlijn-bepalingen die

primair tot de Lid-Staten gerichte  verplichtingen behelzen zonder dat op

voorhand duidelijk  is wie op de naleving hiervan een aanspraak kan maken.

Nu kan het zijn dat deze richtlijn-bepalingen op een deugdelijke wijze zijn

geïmplementeerd  in nationale  regelgeving en dat vervolgens de vraag moet

worden beantwoord  wie op deze bepalingen (in ieder geval) een beroep moet

kunnen doen doen. Gecompliceerder wordt het indien de richtlijn-bepaling

niet, of niet juist is geïmplementeerd. In dat laatste geval zal tevens moeten

worden onderzocht of aan de betreffende richtlijn-bepaling rechtstreekse

werking toekomt.  De dan te beantwoorden vragen - heeft de richtlijn-bepaling

rechtstreekse werking en zo dat het geval is: wie heeft er dan een aanspraak

op naleving van deze bepaling - behoren echter goed van elkaar te worden

onderscheiden. 

Bij de beantwoording van de vraag naar de rechtstreekse werking speelt

weliswaar de omstandig heid dat burgers aan de betreffende bepaling rechten

kunnen ontlenen reeds een rol, maar dat neemt niet weg dat de vraag naar de

rechtstreekse werking kan en moet worden onderscheiden van die naar welke

burgers aan de betreffende bepaling een in rechte afdwingbare  aanspraak

kunnen ontlenen. Het is naar mijn mening niet juist te betogen dat het EG-

recht slechts rechtstreekse werking heeft jegens de burgers voor wie het rech-

ten schept.  Ware dat wel het geval geweest,  dan zou dat voor beroepsgerech-

tigden naar nationaal recht belangrijke gevolgen hebben. In dat geval krijgen

we immers de situatie dat een richtlijn jegens de een wél en ten aanzien van de

ander géén rechtstreekse werking heeft; het gevolg is dat een burger die be-

roepsrecht heeft naar nationaal procesrec ht, maar voor wie een bepaalde

richtlijn geen rechten schept,  in de nationale  procedure op deze richtlijn geen

beroep kunnen doen, omdat de richtlijn jegens hen geen rechtstreekse werking

heeft.205 In de uitspraak in de zaak WWF v. Regione Veneto  heeft het Hof

duidelijk  gemaakt dat het recht om EG-richtlijnen in te roepen in procedures

voor de nationale  rechter in geen geval is beperkt tot gevallen waarin aan het

EG-recht ontleende individuele  rechten in het geding zijn:206 
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207 Anders: Barents 1997, p. 655-661 en Steyger 1997, p. 67-74. 
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210 Dit zou bovendien ook tot het ‘vreemde’ resultaat leiden dat burgers die wel beroepsrecht hebben
naar nationaal procesrecht, maar voor wie een bepaalde richtlijn geen rechten schept, in de nationale
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werking zou hebben.

211 HvJEG 11 juli 1991, gevoegde zaken C-87/90, C-88/90 en C-89/90, Verholen, Jur. 1991, p. I-3757,
SEW 1993, p. 163-169, m.nt. Prechal.

212 HvJEG 11 juli 1991, gevoegde zaken C-87/90, C-88/90 en C-89/90, Verholen, Jur. 1991, p. I-3757,
SEW 1993, p. 163-169, m.nt. Prechal, r.o. 23. 

“Wherever the provisions of a directive appears, as far as their subject-mat ter is concerned,

to be unconditional and sufficiently precise, those provisions may be relied upon by an

individual against any authority of a Member State where that State has either failed to

implement the directive in national law by the end of the period prescribed  or has failed to

implement it correctly”.  

Het zou mijn inziens ook uitgaan van een onjuiste  rechtsopvatting om te

veronderstellen dat de rechtstreekse werking van een richtlijn-bepaling zich

beperkt tot hen voor wie zij subjectieve rechtsaanspraken creëert.207 Recht-

streekse werking, aldus Prechal terecht,208 zegt iets over de kwaliteit  van de

bepaling van gemeenschapsrecht waar een beroep op wordt gedaan. Is deze

onvoorw aardelijk  en voldoende nauwkeurig geformuleerd (waarbij  de omstan-

digheid  dat een burger deze voor de nationale  rechter kan afdwingen best

richtinggevend kan zijn), dan leent de norm zich voor rechtstreekse aanwen-

ding. Deze constatering zegt slechts iets over het voor nationale  bestuursorga-

nen objectief verplichtende karakter van de richtlijn-bepaling.209 Op zichzelf

zegt het echter nog niets over de vraag wie er aan deze objectieve rechtsplicht

een subjectief recht kan ontlenen. Een andere opvatting, zo deel ik de mening

van Jans c.s., zou er toe leiden dat eenzelfde bepaling zowel rechtstreekse

werking kan bezitten als niet bezitten, hetgeen theoretisch wat moeilijk is te

verteren.210        

Is een richtlijn-bepaling deugdelijk  geïmplementeerd, of zo dat niet het geval

is: heeft zij wel rechtstreekse werking, dan rijst vervolgens de - voor dit on-

derzoek meest interessante  - vraag wie er aan een dergelijke bepaling een

‘recht’ kan ontlenen ter effectuering waarvan hem toegang tot een procedure

voor een nationale  rechter moet worden geboden. In de rechtspraak van het

Hof lijkt zich een lijn af te tekenen waarbij  voor de toegang tot de rechter een

door de betreffende norm van objectief EG-recht beschermd belang is vereist.

Nog niet geheel duidelijk  was dit in de zaak Verholen, waarbij  de vraag aan

de orde was of een justitiabele  voor de nationale  rechter een beroep kan doen

op de bepalingen van de richtlijn inzake gelijke behandeling van mannen en

vrouwen, indien niet hijzelf maar zijn echtgeno te het slachtoffer is van een

discriminerende nationale  bepaling.211 Het Hof beantwoordde deze vraag

bevestigend door te overwegen dat het immers niet is uit te sluiten dat ook

andere personen er rechtstreeks belang bij kunnen hebben, dat het non-discri-

minatiebeginsel jegens de beschermde personen in acht wordt genomen.212



Hoofdstuk 4

213 Aldus ook Schreuder-Vlasblom 1994, p. 40.
214 Uitspraken  van het HvJEG van 20 septemb er 1988, zaak 31/87, Beentjes tegen Nederland, Jur.

1988, p. 4635 en 30 mei 1991, zaak 361/88, Commissie tegen Duitsland, Jur. 1991, p. I-02567.
215 Zie in die zin Jans 1993, p. 205-206.

Onduid elijk is echter of het Hof hiermee doelt op een feitelijk rechtstreeks

belang of op een rechtens (indirect)  beschermd belang.213 

Meer duidelijkheid lijken wat dat betreft de uitspraken in de zaken Beentjes

tegen Nederland en T.A. Luft te bieden,214 waarin het Hof als voorwaarde

voor de toegang tot de nationale  rechter toch vooral een door het recht be-

schermd belang lijkt te eisen. In eerstgenoemd geschil  tussen de besloten

vennootschap Gebroeders  Beentjes en het Nederlandse Ministerie  van Land-

bouw en Visserij  over de openbare aanbesteding van een werk in het kader

van een ruilverkaveling, stelde genoemde vennootschap dat de beslissing van

de aanbestedende dienst om het werk niet aan haar te gunnen - ofschoon haar

aanbieding de laagste was - maar aan de onderneming die had ingeschreven

voor het een na laagste bedrag, in strijd was met de bepalingen van de richtlijn

betreffende de coördina tie van de procedures voor het plaatsen van overheids-

opdrachten voor de uitvoering van werken. Het Hof overweegt dat de bepa-

lingen van de richtlijn inzake deelneming en bekendmaking tot doel hebben

de inschrijver de beschermen tegen willekeur van de aanbestedende diensten.

Vervolgens concludeert  het Hof dat een particulier als Beentjes b.v. zich dus

voor de nationale  rechter kan beroepen op bepalingen uit de richtlijn. Verge-

lijkbare overwegingen treffen we aan in de zogenaamde T.A. Luft-zaak.

Hierbij  ging het om de wijze van implementa tie door de Bondsrepubliek

Duitsland van een richtlijn betreffende grenswaarden en richtwaarden van de

luchtkwa liteit voor zwaveldioxyde en zwevende deeltjes. Het Hof overwoog

dat naar gelang de inhoud van de richtlijn een algemene juridische context

voor de omzetting voldoende kan zijn, indien de nationale  regeling daadwer-

kelijk de volledige toepassing van de richtlijn op voldoende bepaalde en

duidelijke wijze verzekert,  zodat ingeval de richtlijn rechten voor particulieren

in het leven beoogt te roepen, de begunstigden al hun rechten kunnen kennen

en ze zo nodig voor de nationale  rechterlijke instanties kunnen doen gelden.

Ten aanzien van deze rechten overwoog het Hof:

“In zoverre moet worden vastgesteld, dat de verplichting die artikel 2 van de richtlijn aan de

Lid-Staten oplegt om grenswaarden  vast te stellen die gedurende bepaalde periodes en onder

bepaalde voorwaarden niet mogen worden overschreden, is ingevoerd ‘ter bescherming van

met name de gezondheid van de mens’. Dit betekent, dat de betrokkenen  zich in alle gevallen

waarin de overschrijding van de grenswaarden  de gezondheid van de mens kan bedreigen, op

dwingende bepalingen  moeten kunnen beroepen  om hun rechten te kunnen doen gelden.”      
   

Hoewel de uitleg die het Hof in deze zaak geeft aan ‘een aan het gemeen-

schapsrecht ontleend recht’ feitelijk wellicht neerkomt op een aan een actio

popularis  grenzende kring van personen,215 lijkt de theoretische grondslag van

het beroepsrecht in nationale  procedures toch te worden gezocht in een door

het recht beschermd belang. Het lijkt er immers sterk op dat het Hof bij de

beoordeling van de vraag of een burger in een procedure voor een nationale

rechter een beroep kan doen op een norm van objectief EG-rech t, kiest voor

een op Duitse leest geschoeide ‘Schutznorm-bena dering’. Zo wordt allereerst
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vastgesteld  welke belangen de gesteldelijk  geschonden rechtsnorm beoogt te

beschermen, waarna wordt beoorde eld of degene die op deze norm een beroep

doet in een zodanig  door het recht beschermd belang is getroffen.  

4.2.2.4 Belangenorganisaties

De vraag kan worden gesteld of naast individuele  burgers ook belangenorga-

nisaties aan het beginsel van effectieve rechtsbescherming in algemene zin

een recht op toegang tot nationale  procedures kunnen ontlenen. Vanuit  het

perspectief van een effectieve doorwerking van het EG-recht zou hiertegen op

zichzelf  weinig bezwaar behoeven te bestaan. Het is echter maar de vraag of

het Hof - dat zich daarover tot dusver nog niet expliciet heeft uitgesproken -

ook daadwe rkelijk zover zal willen gaan.

Deze terughou dendheid  wordt allereerst ingegeven door de wijze waarop het

Hof in een andere - op het huidige artikel 230 EG-Verdrag gebaseerde zaak -

met het beroepsrecht voor belangenorganisaties is omgesprongen. Greenpeace

had hierin beroep ingesteld  tegen een besluit van de Commiss ie om subsidie  te

blijven verlenen aan Spanje  voor de bouw van twee elektriciteitscentrales op

de Canarische eilanden, zelfs nadat de Commissie  op de hoogte  was gebracht

van het feit dat de bouw geschiedde in strijd met een richtlijnbepaling die in

gevallen als deze, een milieu-effectrapportage vereist. Het Hof stelde echter

dat Greenpeace niet individueel werd geraakt door het besluit van de Commis-

sie en derhalve niet in het ingestelde beroep kon worden ontvangen. Hoewel

hieruit nog geen al te ver gaande conclusies mogen worden getrokken, omdat

de uitleg die aan het ‘belanghebbende-begrip’ in artikel 230 EG-Verdrag

wordt gegeven op meerdere punten een andere lijkt te zijn dan die in artikel

10 van het Verdrag, is de overweging die het Hof aan genoemde uitspraak ten

grondslag legt niet onbelangrijk. Het Hof, verwijzend naar vaste jurispruden-

tie op dit punt, oordeelt  dat een vereniging die is opgericht ter behartiging van

de collectieve belangen van een groep justitiabelen, niet kan worden geacht in

de zin van artikel 173, vierde alinea (het huidige artikel 230, vierde alinea,

J.C.A.deP) van het Verdrag individueel en rechtstreeks te worden geraakt

door een handeling die de algemene belangen van die groep treft, en dus geen

beroep tot nietigverklaring kan instellen wanneer de individuele  leden dat ook

niet kunnen. 

Deze lijn in de, op artikel 230 EG-Verdrag gebaseerde, jurisprude ntie van het

Hof toont veel overeenkomsten met de in het Duitse (bestuurs)recht en onder

artikel 6 EVRM bestaande opvatting dat toegang tot de rechter slechts open-

staat in het geval van schending van individuele  rechten/belangen, en niet ter

bescherming van collectieve, boven-indiv iduele belangen. Het ligt mijns

inziens in de lijn der verwachtingen dat het Hof ook bij de uitleg van het in

artikel 10 EG-Verdrag neergelegde beginsel van effectieve rechtsbescherming

een niet veel ruimere koers zal volgen. Het is immers juist op het in artikel 6

en 13 EVRM neergelegde constitutioneel erfgoed dat alle Lid-Staten gemeen

hebben, dat het beginsel van effectieve rechtsbescherming is gefundeerd.

4.3 Slotopmerkingen
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eveneens Widdershoven  1996, p. 123 en Koopmans 1995, p. 50-52.

Het vraagstuk van rechtsbescherming op nationaal niveau waarbij  (van oor-

sprong) communautaire  rechtsnormen in het geding zijn, blijkt in beginsel een

aangeleg enheid  van het nationale  procesrecht van elk der Lid-Staten. Hoewel

de autonom ie van het nationale  procesrecht het uitgangspunt vormt, stelt het

op artikel 10 EG-Verdrag gebaseerde beginsel van effectieve rechtsbescher-

ming aan dat procesrecht wel een aantal eisen. Zo ook aan de toegang tot de

rechter waar het de effectuering van aan het EG-recht ontleende rechten

betreft. Hoewel de aanvankelijke gedachte  achter het toekennen van zulk een

beroepsrecht vooral de handhaving van het objectieve EG-recht leek te zijn,

vinden de uit het beginsel van effectieve rechtsbescherming voortvloeiende

vereisten steeds nadrukkelijker hun grond in ‘de individuele  rechtsbescher-

mingsgarantie’ van artikel 6 EVRM. Ook bij de invulling van de kring van

beroepsgerechtigden die in procedures voor de nationale  rechter kunnen

opkomen voor hun aan het primaire of secundaire EG-recht ontleende rechten,

zien we dit terug. Ingevolge het beginsel van effectieve rechtsbescherming

dienen degenen wier door het objectieve EG-recht beschermd belang wordt

getroffen door een bepaalde vorm van overheidshandelen toegang te hebben

tot een procedure voor een nationale  rechter. Een Schutznorm-benadering

derhalve die veel gelijkenis  vertoont met het bepaalde in § 42 II VwGO en

artikel 6 EVRM.

Op de vraag hoe de kring van beroepsgerechtigden in het Nederlands be-

stuursrecht het beste kan worden vormgegeven geeft het in artikel 10 EG-

Verdrag besloten geachte  beginsel van effectieve rechtsbescherming geen

dwingend antwoord. Een schutznormbenadering naar Duits voorbeeld  lijkt het

beste aan te sluiten bij de jurisprude ntie van het Hof van Justitie, maar dat

neemt niet weg dat het ruimere Nederlandse feitelijk belanghe bbende-b egrip

in voldoende mate tegemoet komt aan de eisen die het Europees recht op dit

punt stelt. Degene die over een door het EG-recht beschermd belang beschikt

zal over het algemeen ook wel als belanghebbende in de zin van artikel 1:2

Awb kunnen worden aangeme rkt. Jans heeft ooit de vraag opgeworpen of die

garantie  op zichzelf  wel voldoende is, of dat het zo is dat als het EG-recht de

rechtsbescherming koppelt  aan een door het recht beschermd belang dit ook

met zoveel woorden in het nationale  procesrecht moet worden verankerd.216

De jurisprude ntie van het Hof inzake het beginsel van effectieve rechtsbe-

scherming lijkt daar echter vooralsnog geen aanknopingspunt voor te bieden.

Het Hof lijkt eerder nogal terughoudend om al te zeer inbreuk te maken op de

nationale  stelsels van procesrec ht.217 In de eerder genoemde zaak Verholen

benadrukt het Hof nogmaals  dat de vaststelling van de procesbe voegdhe id en
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het procesbelang van een justitiabele  in beginsel een kwestie  van nationaal

recht is. Wel dient ingevolge het gemeenschapsrecht de nationale  wettelijke

regeling een doeltreffende rechtsbescherming te waarborgen en mag de toe-

passing ervan niet tot gevolg hebben dat de uitoefening van door de commu-

nautaire rechtsorde verleende rechten praktisch onmoge lijk wordt gemaakt.

Dat laatste lijkt mij echter door het hanteren van een belanghe bbende-b egrip

als het Nederlandse niet snel het geval. 
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Omgrenzing van de optimale kring van beroepsge-

rechtigden

1 Inleiding

Op 1 januari 1994 is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) inwerking getre-

den. Met deze wet - in de toelichting bij de Wet voltooiing eerste fase herzie-

ning rechterlijke organisatie  (Wet-vef) omschreven als een mijlpaal in de

ontwikkeling van de rechterlijke organisatie  en van de bestuursrechtelijke

rechtsbescherming - is een nieuw, uniform stelsel van bestuursprocesrecht

geïntroduceerd. Hoofdstrekking van de bestuursrechterlijke procedure is (of

beter: bleef) de gehele  of gedeeltelijke vernietiging van een besluit als om-

schreven in artikel 1:3 Awb. De bevoegdh eid om van de rechter een inhoude-

lijk oordeel te vragen over zulk een besluit is daarbij  in artikel 1:2 Awb toege-

kend aan ‘degene wiens belang rechtstreeks bij het bestreden besluit is betrok-

ken’. 

In dit deel zal echter worden ingegaan op de vraag aan wie nu eigenlijk  het

beste beroepsrecht kan worden toegekend in procedures die zijn gericht tegen

een besluit van een bestuursorgaan. De onderzoeksvraag die ik mij daarbij  stel

luidt als volgt: kan het feitelijk getroffen belang - waartoe ook de aan een

bestuursorgaan toevertrouwde belangen en de door rechtspersonen behartigde

algemene en collectieve belangen worden gerekend - nog langer als ontvank-

elijkheidsvoorwaarde worden gehandhaafd  in het licht van de ontwikkeling

van de bestuursrechtspraak naar een stelsel van individuele  rechtsbescher-

ming? 

Dit betekent in de eerste plaats dat het noodzak elijk is de doeleinden en uit-

gangspunten van het stelsel van bestuursrechtspraak opnieuw te doordenken.

Een bepaalde visie op de grondslagen van de bestuursrechterlijke rechtsbe-

scherming heeft immers grote consequenties voor de inrichting van het stelsel

van procesrecht en daarmee ook voor de vormgeving van de kring van be-

roepsgerechtigden. Het ‘nieuwe bestuursp rocesrech t’ biedt bij een dergelijke

heroverweging nieuwe aanknopingspunten. De toelichting bij de Awb maakt

een keuze tussen twee verschillende benaderingen van wat als het primaire

doel van het bestuursprocesrecht moet worden beschouwd. Niet de ‘controle-

functie’, maar de ‘rechtsbeschermingsfunctie’ kan als primaire taak van de

bestuursrechter worden omschreven. Die beginselverklaring past, aldus de

toelichting, bij de ontwikkelingen die zich de laatste twintig jaar in het be-

stuursprocesrecht hebben voorgedaan. Het Awb-bestuursrecht heeft dus voor-

al een volgend karakter. 

Dit roept de vraag op welke veranderingen de ontwerpers van het nieuwe

stelsel van bestuursrechtspraak voor ogen hebben gestaan. Wat wordt bedoeld

met deze ‘rechtsbeschermingsfu nctie’? Ik zal hierop een antwoord trachten te
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geven in hoofdstuk 5. Pas als we die vraag hebben beantwoord  kan worden

bezien wat voor gevolgen deze uitgangspunten van het stelsel van bestuurs-

rechtelijke rechtsbescherming hebben voor de vormgeving van de kring van

beroepsgerechtigden. Hierop zal in hoofdstuk 6 ‘Actie en belang’ nader wor-

den ingegaan. Tot slot zal in hoofdstuk 7 worden gekomen tot een proeve van

een omgrenzing van de optimale  kring van beroepsgerechtigden: moeten naast

individuele  burgers ook belangenorganisaties en bestuursorganen in rechte

kunnen opkomen ter behartiging van de boven-ind ividuele belangen die zij

zich aantrekken?



218 Vgl. deel I van deze dissertatie.
219 Vgl. onder andere Schreuder-Vlasblom 1994, p. 10.
220 Zie bijvoorbeeld Heldeweg, Schlössels en Seerden 2000, p. 54.

Hoofdstuk 5

Uitgangspunten van het stelsel van

bestuursrechtspraak onder de Awb

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal naar wat de uitgangspunten zijn die

ten grondslag liggen aan het stelsel van bestuursrechtspraak zoals dat is neer-

gelegd in de Awb. Een dergelijk  ‘grondslagenonderzoek’ is noodzak elijk

omdat de visie op de functie van bestuursrechtspraak, zoals we in het rechts-

vergelijkende deel hebben gezien,218 van grote invloed is op de wijze waarop

het procesrecht in het algemeen, en het beroepsrecht in het bijzonder is vorm-

gegeven. 

Het is echter moeilijk te spreken over de functies van rechtspraak als we niet

eerst hebben vastgesteld  wat überhaupt onder rechtspraak moet worden ver-

staan. Zonder een goed omlijnd begrip ‘rechtspraak’ is het immers lastig vast

te stellen welke elementen nu eigen zijn aan rechtspraak in het algemeen en

welke nu juist zijn te beschouwen als kenmerken van de keuze die de wetge-

ver heeft gemaakt voor een bepaalde procesvaria nt. Moet bijvoorbee ld ‘geschil-

lenbeslechting’ worden opgevat als een synoniem voor rechtspraak,219 of moet

het meer worden gezien als een functie van bestuursrechtspraak? En kan in

een stelsel van procesrecht dat primair is gericht op de handhaving van het

objectieve recht überhaupt nog wel worden gesproken van rechtspraak?220

Het lijkt mij tegen die achtergrond zinvol in dit hoofdstuk eerst een enkele

opmerking te maken over het begrip (bestuurs)rechtspraak in het algemeen (§

2), alvorens wordt toegekomen aan een bespreking van de functie van be-

stuursrechtspraak. Na de analyse van het begrip rechtspraak zal in § 3 worden

ingegaan op het aan de Franse doctrine ontleende ondersch eid tussen het

recours objectif  en het recours subjectif,  dat traditioneel als analytisch kader

wordt gehanteerd bij het spreken over de functie van rechtspraak. Daarna, in §

4 zal uiteindelijk  worden onderzocht welke nu de doelstelling is die ten grond-

slag ligt aan het stelsel van bestuursrechtspraak zoals dat is neergelegd in de

Awb. 

5.2 Het begrip  rechtspraak

5.2.1 Een drietal benaderingen van rechtspraak

Zoals in het voorgaande is opgemer kt, acht ik het in de eerste plaats van

belang een enkel woord te wijden aan het begrip rechtspraak. Wat moet daar-
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onder nu precies worden verstaan? Principieel zijn er, ter beantwoording van

deze vraag, verschillende benaderingen mogelijk: een formele, een gemengd

formele/ma teriële of een materiële  benadering.

 

Een eerste gedachte  zou kunnen zijn dat de status en de positie van het orgaan

beslissend dienen te zijn. In een dergelijke formele benadering wordt het

kenmerk van rechtspraak dus niet gezocht in wát het betreffende orgaan doet,

maar in wié het doet.221 Rechtspraak is dan het oordelen door een onafhank-

elijke en onpartijdige rechter. Deze benadering werpt echter meteen de vraag

op wat dan onder een rechter in deze zin moet worden verstaan. Zijn dat enkel

de tot de rechterlijke macht behorende instanties, of ook andere rechtspreken-

de organen als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de

Centrale  Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en

wat te denken van de vele tuchtrechtelijke colleges en een instituut als de

Nationale  Ombudsman? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal men toch

al snel genoodzaakt zijn op meer materiële criteria af te stemmen. Bovendien

is het moeilijk vol te houden dat alles wat een ‘rechter’ doet ook daadwerke-

lijk rechtspraak is.222 Lang niet altijd is de rechter geroepen om zich uit te

spreken over een gestelde rechtsschending en daaraan bepaalde consequenties

te verbinden. Soms is de rol van de rechter meer gelijkend op die van een

bestuursorgaan. Bijvoorbe eld wanneer de rechter wordt verzocht een bepaalde

status te verlenen, zoals het uitspreken van een faillissement of het benoemen

van een voogd of een curator. In weer andere gevallen treedt hij slechts op als

manager ter bewaking van de interne huishouding van de sector of instantie

waartoe hij behoort.  

Een volstrekt formele benadering van het begrip rechtspraak lijkt weinig

aantrekkelijk. Er bestaat behoefte  aan een meer materiële  inkleuring van het

begrip. Dit wil overigens nog niet zonder meer zeggen dat iedere relatie met

het rechtersambt moet worden losgelaten. Denkbaar is een begripsom schrij-

ving met een gemengd formeel/materieel karakter. Een voorbeeld  hiervan

treffen we aan bij Widdershoven.223 Genoemde auteur onderschrijft de in de

materiële  benadering gestelde voorwaarden om van rechtspraak te kunnen

spreken, maar voegt daaraan de onafhank elijkheid  van de rechtsprekende

instantie als een noodzak elijk criterium toe. Onafha nkelijkheid  van recht-

spraak is, aldus Widdershoven,224 in diverse leidende principes van ons staats-

rechtelijk  systeem een dermate  essentieel element,  dat men dit niet kan afdoen

als een behoorlijkheidseis. Dat de onafhank elijkheid  van de rechter een be-

langrijk gegeven vormt staat niet ter discussie, maar de vraag is of het ook een

voorwaarde vormt om überhaupt van rechtspraak te kunnen spreken. Ik denk

het niet. Op dit moment loopt bij het Europees Hof voor de Rechten van de

Mens een procedure tegen Nederland, waarin onder andere de vraag wordt

opgeworpen of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wel
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225 Zie De Waard 1987, p. 44.
226 De Waard 1987, p. 11-55.

kan worden beschouwd als een onafhankelijke en onpartijdige rechter in de

zin van artikel 6 EVRM. Stel dat het oordeel luidt dat de Afdeling geen onaf-

hankelijke rechter is, zou dan datgene wat de Afdeling de afgelopen jaren

heeft gedaan geen rechtspraak mogen heten? Of zou alleen gezegd mogen

worden dat bij door een dergelijke rechter verrichte rechtspraak niet aan ons

inziens noodzakelijke waarborgen voor een behoorlijke rechtspraak wordt

voldaan? Met De Waard denk ik het laatste.225 De onafhan kelijkheid  vormt

een (zeer belangrijke) aan rechtspraak gestelde behoorlijkheidseis, maar

daarmee nog geen voorwaarde om überhaupt van rechtspraak te kunnen spre-

ken. Dit dwingt er echter toe het begrip rechtspraak los te zien van tot de vorm

beperkte  criteria en een volstrekt materiële begripsomschrijving te hanteren.  

5.2.2 Het materieel begrip rechtspraak

In de materiële  benadering van rechtspraak wordt getracht aan te geven wat

het meest ‘typisch’ rechterlijk  is in de aan rechters opgedragen taak. In zijn

dissertatie  is De Waard uitvoerig ingegaan op de materiële  benadering van

rechtspraak.226 Hij onderscheidt hierbij, in navolging van Duguit,  een drietal

elementen. Hieronder zal ik op die elementen nader ingaan, waarbij  mijn

bijzondere aandacht zal uitgaan naar de rechtspraak op het terrein van het

bestuursrecht en ik zal bovendien trachten enige duidelijkheid te scheppen

omtrent het ondersch eid tussen het wezen van de bestuursrechtspraak ener-

zijds en anderzijds de daaraan toe te kennen functies. 

Om van rechtspraak te kunnen spreken is in de eerste plaats vereist dat er

sprake is van een geschil . Kenmerkend voor rechtspraak is dat het proces

wordt ‘geactiveerd’ door een gestelde rechtsschending, een zogenaamde

‘prétention’. Het is echter niet noodzak elijk dat de gestelde rechtsschending

ook daadwe rkelijk tegenstand ontmoet.  Denk in dit verband maar aan de

bekenten is van een verdachte  in een strafproces. Voldoende om van recht-

spraak te kunnen spreken is dat van een geschil  in zoverre sprake is, dat een

eisende partij er voorshands niet in kan (of: meent te kunnen) slagen om

zonder rechterlijke uitspraak zijn recht te kunnen krijgen. In een bestuursrech-

telijke context is er in deze opvatting reeds sprake van een geschil,  indien de

eisende partij de rechter om (gehele  of gedeeltelijke) vernietiging verzoekt

van een overheidsb esluit dat beweerd elijk in strijd met het recht is genomen.

Niet van belang voor de vraag of van een geschil,  als hier bedoeld, gesproken

mag worden is welke rechtsgronden de appellant ten processe aanvoert ter

ondersteuning van zijn vordering en daarmee wat ingevolge artikel 8:69 Awb

de grenzen van het door de bestuursrechter te beslechten geschil  zijn. De term

geschil  en geschillenbeslechting heeft hier derhalve een ruimere betekenis  dan

in artikel 8:69 Awb.  

Binnen het kader van bovenbe doeld geschil  komt de rechter toe aan zijn

eigenlijke activiteit, te weten het beantwoorden van een of meerdere rechts-
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227 Zie over de problemen die de bestuursrech ter ontmoet bij het zelf in de zaak voorzien recent nog
de bijdrage van Polak, Van Lessen Kloeke en Van der Mersch (2002, p. 3-11) hierover in het NTB:
“Zelf in de zaak voorzien: tussenstand en vooruitblik”. 

vragen. Bij rechtspraak gaat het om een beoordeling die betrekking heeft op

de (beweerdelijke) schending van reeds bestaande rechtsnormen. Dit impli-

ceert om tweeërlei redenen een verschil met de bestuurlijke activiteit. Aller-

eerst is rechtspraak een activiteit waarbij,  anders dan in het geval van bestuur-

lijke besluitvorming, slechts rechtmatigh eidscriteria  en in beginsel geen doel-

matigheidsaspecten een rol mogen spelen. Bovendien ligt in de omstandig heid

dat een rechter recht spreekt op grond van ‘bestaande’ rechtsnormen een

duidelijke afbakening met bestuurlijke gezagsbeslissingen. Het uitoefenen van

een bestuursb evoegdh eid impliceert een creatief moment;  het besluit,  ook bij

een volstrekt gebonden bevoegdheid, is er primair op gericht rechten te vesti-

gen of plichten te scheppen. Bij rechtspraak daarentegen is juist de beant-

woording van een rechtsvraag op basis van bestaande rechtsnormen het cen-

trale punt. Karakteristiek voor rechtspraak is dat uiteindelijk  een oordeel

wordt gegeven over de tussen partijen bestaande rechtsbetrekking. Geconsta-

teerd zal moeten worden dat een schending van het recht door het bestreden

besluit zich inderdaad heeft voorgedaan. Hierbij  is de rechter niet noodzak elij-

kerwijs gebonden aan de door de appellant naar voren gebrachte  gronden; ook

indien de rechter ambtshalve aan bepaalde rechtsnormen toetst, zodat dit leidt

tot een reformatio  in peius is uiteraard nog sprake van rechtspraak. Hoogstens

zou men kunnen zeggen dat in dat geval niet is voldaan aan bepaalde waarbor-

gen om te kunnen spreken van behoorlijke rechtspraak, maar het is nog steeds

wel rechtspraak. 

Het is echter niet voldoende om alleen te constateren dat er al dan niet strijd

met de rechtsorde bestaat.  Het derde element van rechtspraak wordt gevormd

door de voor partijen bindende beslissing die genomen wordt naar aanleiding

van de beantwoorde rechtsvraag. Deze beslissing is echter meer dan de enkele

beantwoording van de rechtsvraag. Naast het declaratoire element,  waarin de

beantwoording van de rechtsvraag tot uiting komt, omvat zij veelal ook de

daaruit  voortvloeiende conclusie. Te denken valt aan het opleggen van een

straf of het vaststellen van de schadevergoeding. We zien dit ook terug in de

Awb; artikel 8:72, eerste lid bepaalt  dat de rechtbank, indien zij het beroep

gegrond verklaart het bestreden besluit geheel of gedeeltelijk  vernietigt.  Wel-

ke bestuursbeslissing dan wel genomen dient te worden zal de bestuursrechter

echter veelal niet zelf vaststellen.227    

5.2.3 Slotopmerkingen over het begrip (bestuurs)rechtspraak

In het voorgaande is ingegaan op de vraag wat nu onder het begrip recht-

spraak moet worden verstaan. Op basis van bovenstaande, materiële  benade-

ring kom ik tot een definitie van rechtspraak als: “Een door juridische rand-

voorwaarden genormeerd proces, waarbij  naar aanleiding van een gestelde

rechtsschending op basis van bestaande rechtsnormen een voor partijen

juridisch bindend oordeel wordt gegeven over (een gedeelte  van) de tussen

partijen bestaande rechtsbetrekking”. 
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228 Zie Vranken 1995, p. 2.
229 Vgl De Waard 1996, p. 83.
230 De term geschil wordt dan voor wat betreft bestuursrechtelijke procedures  gebruikt in de zin van

de onmogelijkheid om zonder rechterlijke tussenkomst het beweerdelijk onrechtmatig besluit uit
de rechtsorde te doen verdwijnen. In deze terminologie heeft het woord ‘geschil’ een duidelijk ruimere
betekenis dan het geschil als bedoeld in artikel 8:69 Awb.   

231 Van oorsprong gebaseerd op het onderscheid tussen het recours pour excès de pouvoir en het recours
de pleine de juridiction.

232 Zie Vincent, Guinchard, Montagnier  en Varinard 1991, p. 616. Zie over dit onderscheid Banda
1989, p. 7-9. en Bok 1992, p. 58-60.

De wijze waarop de rechter in een concreet geval recht spreekt is uiteindelijk

heel sterk processueel bepaald.228 Dit geldt voor straf- en civielrechtelijke,

maar zeker ook voor bestuursrechterlijke procedures. Een factor die in de

eerste plaats op de bestuursrechterlijke rechtsvinding buitengewoon grote

invloed heeft, is de omstandig heid dat het bestuurs(proces)recht sterk besluit-

gericht is.229 Centraal in het bestuursre chtelijk geding staat de vraag of een

eenzijdige gezagsbeslissing van een bestuursorgaan de toets der rechtmatig-

heid kan doorstaan. Daarnaast wordt het proces van rechtsvinding ook bepaald

door de functie die men aan de rechterlijke toetsing toekent.  Rechtspraak mag

dan wel vaak worden omschreven als geschillenbeslechting,230 dat betekent

echter nog niet dat ook altijd slechts de door partijen aangevoerde geschilpun-

ten als buitengrens van de rechterlijke activiteit fungeren. De rechterlijke

uitspraak behoeft niet noodzak elijkerwijs  beperkt te zijn tot het gedeelte  van

de tussen partijen bestaande rechtsbetrekking dat hen verdeeld  houdt.  Eveng-

oed kan men het als taak van de rechter opvatten om ambtshalve het gehele

aan hem voorgelegde besluit op rechtmatigh eid te toetsen, zelfs als dit leidt tot

een reformatio  in peius. Zoals ik reeds hiervoor opmerkte  kan men dit onbe-

hoorlijke rechtspraak vinden, maar het blijft nog steeds wel rechtspraak. In de

hiernavolgende paragraaf zal op de verschillende visies die kunnen bestaan op

de functie van (bestuurs)rechtspraak nader ingaan. 

5.3 De functie  van bestuursrechtspraak

5.3.1 Het traditionele  onderscheid: contentieux objectif  en contentieux

subjectif

De wijze waarop het proces van bestuursrechterlijke rechtsvinding zich in een

concreet geval voltrekt wordt in hoge mate beïnvloed door de functie die men

aan rechtspraak toekent.  De visie op de functie van rechtspraak vormt het

normatieve vertrekpunt van waaruit  een stelsel van procesrecht wordt vormge-

geven. Aldus is het vooral om analytische redenen van belang te weten welke

nu precies de doelstelling is die de wetgever voor ogen heeft gestaan bij de

totstandkoming van het Awb-pro cesrecht.  

Ten aanzien van de doelstelling van bestuursrechtspraak wordt traditioneel

een, aan de Franse doctrine ontleend,231 ondersch eid gemaakt tussen het zoge-

naamde contentieux objectif  en het contentieux subjectif:232 “On parle dans le

premier cas de contentieux objectif: l’action a pour but la réparation

d’atteintes portées à la légalité objective; dans le second cas, le contentieux

est dit subjectif  parce qu’il concerne des prérogatives personnelles du sujet de
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233 Zie hierover Van Dijk 1976, p. 77-80; Banda 1989, p. 28-30 en Hirsch Ballin 1991, p. 272. 
234 In theorie zou zelfs een actio popularis, waarbij het beroepsrecht aan een ieder toekomt, het best

passen. We zien overigens ook in het eerder genoemde Franse recours pour excès de pouvoir dat
de kring van beroepsgerechtigden, hoewel nog geen actio popularis, wel zeer ruim is getrokken.
Vgl. Banda 1989, p. 28-29 en Bok 1992, 60-62 en 1999, p. 151-152 Van Male 1988, p. 50-51.

235 Vgl. Verheij 1992, p. 136. Verheij spreekt in dit verband van de burger als een ‘onbezoldigd
rijksverklikker’. 

236 Bovendien wordt aan de vernietiging slechts werking tussen partijen toegekend en niet ‘erga omnes’.
De vernietiging heeft feitelijk weliswaar gevolgen voor een ieder (het besluit, bijvoorbeeld het besluit
waarbij een bouwvergunning werd verleend, verdwijnt uit de rechtsorde,  waardoor het bouwwerk
niet tot stand zal komen), doch de juridische gevolgen zijn beperkt tot de in de procedure betrokken
partijen. Alleen deze laatste kunnen bijvoorbeeld aanspraak maken op vergoeding van schade die
het gevolg is van het vernietigde besluit.  

237 Zie § 42 II VwGO.

droit, de l’individu.” In het contentieux objectif  vormt dus de handhaving van

het objectieve recht de primaire doelstelling van de bestuursrechtspraak. De

taak van de rechter wordt in een dergelijke procesvorm enkel gezocht in het

uitoefenen van een toezichtsfunctie op de legaliteit van het overheidshande-

len. Het Franse vernietigingsberoep, het recours pour excès de pouvoir, vormt

hiervan het klassieke voorbeeld.233 Het past bij de aard van het contentieux

objectif  dat het voorwerp van geschil  wordt gevormd door een bepaalde vorm

van overheidshandelen, die eventueel los van de aangevoerd  bezwaren in

volle omvang op rechtmatigh eid wordt getoetst.  Het ligt hierbij tevens voor de

hand weinig eisen te stellen aan de hoedanig heid van de appellant. 234 Deze

laatste wordt in het contentieux objectif immers niet gezien als een autonoom

wezen dat zijn rechten wil handhaven, maar als een aanbrenger van gevallen

waarin het bestuur zijn boekje  te buiten is gegaan.235

Tegenover het contentieux objectif  wordt traditioneel het contentieux subjectif

geplaatst.  Het gaat hierbij om een procesvorm die juist primair in het teken

staat van het bieden van individuele  rechtsbescherming. Niet de controle  op

de rechtmatigh eid van het overheidsoptreden staat hier centraal,  maar de

bescherming van de subjectieve rechten van de appellant.  Het voorwerp van

geschil  wordt hierbij, anders dan in het contentieux objectif, niet gevormd

door een bepaalde vorm van overheidshandelen, maar juist door de rechtspos i-

tie van de appellant.  Een voorbeeld  van een op subjectieve leest geschoeide

procesvorm treffen we aan in het Duitse bestuursp rocesrech t. In de

Anfechtungs- en Verpflichtungsklage, de equivalenten van het Franse recours

pour excès de pouvoir, staat niet zozeer het besluit,  als wel het door het recht

beschermde belang van de appellant als voorwerp van geschil  centraal.  Welis-

waar richt de procedure zich ook hier tegen een overheidsb esluit, doch dit

besluit wordt slechts dan vernietigd, indien de appellant daardoor in een door

de geschonden norm van objectief publiekrecht beschermd belang is getrof-

fen.236 De enkele  objectieve onrechtm atigheid van het bestreden besluit legiti-

meert een vernietiging derhalve niet. Typerend voor het contentieux subjectif

is eveneens dat ook het beroepsrecht is afgeleid  van het recht of belang waar-

voor bescherming wordt gevraagd. Zo is in het Duitse bestuursrecht vereist

dat de appellant aanneme lijk weet te maken dat hij ‘in seinen Rechten’ getrof-

fen is.237 Anders dan in het Franse recours pour excès de pouvoir  is er in het

Duitse bestuursprocesrecht derhalve meer oog voor wat als de rechtspos itie

van de appellant wordt gezien. Het is met name daarmee dat het contentieux

subjectif  zich onderscheidt van het contentieux objectif; niet de handhaving
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238 Kamerstukken  II 1991/92, 22 495, nr. 3, p. 31.
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240 Vgl. Banda 1989; De Waard 1987 en Widdershoven 1989.
241 Kamerstukken  II 1991/92, 22 495, nr. 3, p. 35. 
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243 Vgl. Schreuder-Vlasblom 1994, p. 20; Schlössels 1999b, p. 12; Tak 1993, p. 15. 

van het objectieve recht, maar de bescherming van de rechtspos itie van het

individu vormt het vertrekpunt van het stelsel van bestuursrechtspraak. 

5.3.2 Doelstelling van het Awb-procesrecht

5.3.2.1 Individuele  rechtsbescherming: een consequ ente keuze?

De, historisch gezien, eerste doelstelling van ons stelsel van bestuursre cht-

spraak is - volgens de memorie  van toelichting - de handhaving van het objec-

tieve publiekrecht.238 Lange tijd werd vooral de toezichtsfu nctie van de admi-

nistratieve rechter geaccentueerd.239 Langzamerhand is echter ingezien dat

rechtspraak een weinig doelmatig  middel is om toezicht op de rechtmatigh eid

van het overheidsoptreden uit te oefenen. Met name sinds eind jaren ‘80 is in

de literatuur nadrukk elijk afstand genomen van deze toezichtsfu nctie en werd

de primaire functie van de bestuursrechtspraak vooral gezocht in het bieden

van individuele  rechtsbescherming.240 

De wetgever heeft zich, met de totstandkoming van de Awb, bij deze in de

literatuur gesignaleerde ontwikkeling aangesloten. Als primaire doelstelling

van het bestuursprocesrecht is niet gekozen voor de objectieve rechtmatig-

heidscontrole, maar uitdrukke lijk voor het bieden van individuele  rechtsbe-

scherming.241 Het bestuursp rocesrech t, zo is de gedachte, dient een adequaat

kader te bieden voor het bindend beslechten van een rechtsgesc hil in de ver-

houding tussen burger en bestuursorgaan. Uit de gemaakte  keuze volgt overi-

gens nog niet dat het handhaven van het objectieve recht in het geheel geen

rol meer speelt:242 

“Voor elke regeling van procesrecht - die immers uit de aard der zaak dienstbaar is aan het

geldend maken van aan het materiële recht ontleende aanspraken  - geldt dat haar toepassing

leidt tot het handhaven  van het objectieve recht. Dat is voor het bestuursprocesrecht niet

anders. Waar het om gaat, is dat als gevolg van de veranderde verhouding tussen bestuursor-

gaan en burger de handhaving van het objectieve publiekrecht niet langer een zelfstandige,

laat staan de primaire,  doelstelling van het bestuursprocesrecht kan zijn.”       

Bij het opstellen van de regels voor het ‘nieuwe bestuursp rocesrech t’ in de

Awb heeft de wetgever derhalve een duidelijke keuze gemaakt voor individu-

ele rechtsbescherming als primaire doelstelling van bestuursrechtspraak. 

Bezien we nu echter de karakteristieken van het in de Awb neergelegde stelsel

van procesrecht dan lijkt dit echter allerminst te hebben geresulteerd in een

contentieux subjectif. De structuur van de vernieuwde bestuursrechtspraak,

aldus sommige auteurs,243 wordt helemaal niet in hoofdzaak bepaald  door het

daaraan blijkens de wetsgeschiedenis  gestelde primaire doel. De wetgever

heeft weliswaar gepoogd om de rechtsbesc hermingsf unctie van het admini-
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244 Schlössels 1999, p. 12.  Zie ook Tak 1992 p. 74-79 en Heldeweg, Schlössels en Seerden 2000, p.
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245 Schreuder-Vlasblom 1994, p. 24.
246 Aldus Schreuder-Vlasblom 1994, p. 23.
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dienstbaar kunnen zijn aan het verwezenlijken van de doelstelling van het handhaven  van het
objectieve publiekrecht, in de nieuwe opzet niet meer terugkeren. Zie PG Awb II, p. 174. Vgl. over
deze ontwikkeling ook Allewijn 1998, p. 291-293.   

stratieve proces te benadrukken, maar heeft tegelijkertijd  belangrijke kenmer-

ken van een recours objectif  in de Algemene wet bestuursrecht gehand-

haafd.244 Als voorwerp van geschil  staat immers niet de rechtspositie, in de zin

van het rechtens beschermde belang, van de appellant centraal,  maar het

bestuursb esluit. Dit besluit wordt op zijn rechtmatigh eid getoetst en bij bevon-

den onrechtm atigheid  vernietigd. Voor de toegang tot de procedure wordt

uitsluitend een feitelijk belang bij het besluit vereist. Geen verband wordt

gelegd tussen het belang en de tegen het bestreden besluit aangevoerde rechts-

gronden. Kennelijk, zo stelt Schreuder-Vlasblom,245 moet de rechtsbescher-

mingsfun ctie worden gezocht in de bescherming van het feitelijk bij het be-

sluit betrokken belang van de appellant via de weg van de rechtmatigheids-

toetsing van een bepaalde vorm van overheidshandelen. Er is blijkbaar, zo

stelt zij, niet gekozen voor een van beide ‘ideaaltypen’, een zuiver contentieux

objectif  of contentieux subjectif, maar voor een tussenvorm.246 

5.3.2.2 Is door de Awb-wetgever niet een ander ondersch eid bedoeld?

5.3.2.2.1 Objectieve rechtmatigh eidscontro le versus geschillenbeslechting

Met de totstandkoming van het nieuwe bestuursprocesrecht heeft de wetgever

expliciet gekozen voor ‘individuele  rechtsbescherming’ als de primaire doel-

stelling van de bestuursrechtspraak. Deze keuze heeft echter, naar we hebben

kunnen vaststellen, niet geresulteerd in een als contentieux subjectif  te kwali-

ficeren procesvorm. Maar moeten we de door de wetgever gemaakte  keuze

wel bezien in het licht van het traditionele  ondersch eid tussen contentieux

objectif  en contentieux subjectif? 

Ik denk dat het aannemelijker is dat de wetgever met de keuze voor het pri-

maat van de individuele  rechtsbescherming het oog heeft gehad op een geheel

ander onderscheid. Het lijkt erop dat hem eerder een procesvariant voor ogen

heeft gestaan waarin het bestuursprocesrecht veel meer dan voorheen het

geval was een adequaat kader behoort te bieden voor het bindend beslechten

van een rechtsgesc hil in de verhouding tussen burger en bestuur. De verschui-

ving van het primaat van de handhaving van het objectieve recht naar het

bieden van individuele  rechtsbescherming moet dan ook veeleer worden

gezien als een ontwikkeling van een procesvariant waarbij  de bestuursrechter

het gehele  besluit op rechtmatigh eid toetst naar een procesvorm waarin hij

zich (in beginsel)  beperkt tot de rechtsgronden die door partijen naar voren

zijn gebracht. 247 Niet langer is de gehele tussen partijen bestaande rechtsbe-

trekking het object van geschil,  maar slechts dat gedeelte  dat tussen partijen in

geding is. Die beginselverklaring zegt op zichzelf  echter nog niets over het

voorwerp van geschil;  moet dit het overheidsb esluit zijn, of de rechtspos itie
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248 Dit laatste behoort de rechter, ingevolge artikel  8:69, eerste lid Awb, alleen dan niet te doen indien
het gaat om rechtsgronden  die ‘van openbare orde’ zijn. Tot op heden zijn als zodanig slechts
bevoegdheids- en ontvankelijk heidsvragen  aangemerkt. 

249 PG Awb II, p. 174.
250 Overigens vormt rechtspraak daartoe ook een weinig doelmatig middel, omdat controle alleen

mogelijk is indien een belanghebbende de moeite neemt om een procedure te starten. Daarnaast
is het ook een erg eenzijdig contole-instrument, aangezien een belanghebbende slechts beroep op
een rechter zal doen als het bestuursbesluit ongunstiger  is dan hij juist acht, en niet wanneer het
hem, zij het op onrechtmatige wijze, juist bevoordeelt. Zie hierover Scheltema 1978, p. 265. 

251 Ik kom over deze publiekrechtelijke rechtsbetrekking nog uitvoerig(er) te spreken in hoofdstuk
6.

(in de zin van het door het recht beschermd belang) van de appellant?  Het zegt

alleen dat die gebreken die de appellant niet aan de orde stelt of heeft willen

stellen door de rechter buiten beschouwing moeten worden gelaten.248 In de

memorie  van toelichting wordt dit onderstreept met de volgende passage:249

“Het streven naar het zoeken van de materiële waarheid blijft in de nieuwe opzet overeind,

maar is in zijn uitwerking belangrijk gerelativeerd. Een belangrijke relativering is, dat de

rechter in beginsel is gebonden aan de omvang van het geschil zoals door de indiener  van het

beroepschrift - en mogelijk derde-belangheb benden - aan hem is voorgelegd. Meer is, gelet

op de rechtsbeschermingsfunctie van het bestuursrechtelijke geding en het gegeven van het

bestaan van een rechtsbetrekking tussen partijen, niet nodig en ook niet gewenst. De rechter

behoort derhalve niet buiten de omvang van het voorgelegde geschil te treden, niet ultra

petita te gaan. Dit is neergelegd in het voorgestelde artikel 8.2.6.4, eerste lid, van de Awb

(thans artikel 8:69, eerste lid, Awb, J.C.A.deP).”

Zo is het denkbaar dat een burger in rechte opkomt tegen het verlenen van een

bouwvergunning en daarbij  aanvoert dat de hoogte  van het bouwwerk  in strijd

is met bepalingen uit het vigerende bestemmingsplan. De rechter heeft dan

uitspraak te doen op grondslag van deze aangevoerde rechtsgrond en het is

hem in dat geval niet toegestaan het bestreden besluit te vernietigen wegens

bijvoorbee ld strijd met de eisen van welstand. Het bestuursre chtelijk geding

wordt immers gezien als een partijengeding en waarom - zo is blijkbaar de

gedachte  - zou de rechter ingrijpen omdat niet aan de welstands toets is vol-

daan, als de appellant daar kennelijk  weinig last van ondervind t? De bestuurs-

rechter wordt met andere woorden niet langer gezien als de superbewaker van

de rechtsorde,250 maar als een orgaan dat enkel gericht is op de beoordeling en

beslechting van een bestuursre chtelijk geschil  dat partijen verdeeld  houdt.

5.3.2.2.2 Beoordeling

Voor deze verschuiving naar een stelsel van geschillenbeslechting is naar mijn

opvatting in algemene zin ook wel het een en ander te zeggen. In de eerste

plaats sluit zij goed aan bij de veranderende visie op verhouding tussen burger

en bestuur. In toenemende mate wordt deze immers als een rechtsbetrekking

aangeme rkt, met wederzijdse rechten en plichten.251 Hiermee wordt aangege-

ven dat de burger moet worden beschouwd als een autonoom wezen dat in een

door normen van objectief publiekrecht beheerste  relatie tot het bestuursor-

gaan staat en aldus in rechte de inachtneming van bepaalde van deze rechts-

normen kan vorderen, maar tegelijk ertijd ook in de schending van andere kan

berusten. Bij deze toenemende autonomie  van het individu past een lijdelijker

houding van de rechter; de laatste dient zich bij zijn oordeelsvorming vooral
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252 Vgl. Punt 1974, p. 325-326. 
253 Zie in deze zin eveneens Scheltema 1978, p. 267. Scheltema noemt hier het voorbeeld van de

vergunningh ouder in het geval een derde tegen één van de voorschriften van de vergunning in beroep
is gegaan. Anders: Van Galen en Van Maarseveen 1978, p. 29, die geen bezwaar zien tegen een
buiten de grenzen van het geschil tredende rechter in het voordeel van de appellant. 

te laten leiden door wat partijen als hun geschil  zien, en minder door de vraag

of dwingende wettelijke voorschriften goed zijn toegepas t. 

Bovendien zou het vanuit een oogpunt van rechtszek erheid van de bij het

geding betrokken partijen bepaald  ongelukk ig zijn als de rechter buiten de

grenzen van het aan hem gepresenteerde geschil  zou kunnen treden. Dit is in

de eerste plaats bezwaar lijk als dit betekent dat de appellant als gevolg van het

door hem ingestelde beroep in een nog slechtere positie zou komen te verke-

ren dan waarin hij verkeerde op basis van het bestreden besluit.  Een dergelijke

kans op een reformatio  in peius zou voor de burger waarschijn lijk een serieu-

ze drempel opwerpen voor het instellen van beroep. Daarnaast wijst Punt er

terecht op dat het ten processe verleggen van de aandacht naar buiten het

geschilpunt gelegen onderwerpen kan leiden tot een processu ele overrompe-

ling van partijen, die ten aanzien van die onderwerpen waarschijn lijk geen

argumenten naar voren hebben gebracht. 252 Er zij op gewezen dat zich dit niet

alleen ten opzichte  van de appellant zou voordoen, maar evenzeer ten opzichte

van andere belanghebbenden.253 

De in de memorie  van toelichting uitgesproken beginselverklaring voor een

stelsel van (effectieve) geschillenbeslechting past derhalve goed in het geheel

van de verhouding tussen burger en bestuur; een enkele  objectieve rechtmatig-

heidscon trole door de bestuursrechter leidt immers tot een moeilijk aanvaard-

bare vermindering van rechtszek erheid en tot ongelijkheid. De keuze voor

primair op geschillenbeslechting gerichte  bestuursrechtspraak zegt echter op

zichzelf  nog niets over de vraag wat binnen een dergelijk  stelsel als voorwerp

van geschil  zou moeten gelden; dit kan, zoals nu het geval is, een bepaald

overheidsb esluit zijn, maar denkbaar is ook dat op termijn naar Duits voor-

beeld wordt gekozen voor de rechtspos itie (in de zin van: het door het recht

beschermde belang) van de appellant.  Hierop zal in het volgende hoofdstuk

nader worden ingegaan.     

 

5.4 Slotopmerkingen

In dit hoofdstuk werd onderzocht wat onder de Awb als de primaire functie

van het stelsel van bestuursrechtspraak moet worden beschouwd. Bij de tot-

standkoming van de Awb heeft de wetgever expliciet gekozen voor een stelsel

van procesrecht dat primair gericht is op het bieden van individuele  rechtsbe-

scherming. Voor een goed begrip moet deze keuze niet worden bezien tegen

de achtergrond van het traditionele  ondersch eid tussen het contentieux objec-

tif en het contentieux subjectif. Met de totstandkoming van de Awb lijkt het

bestuursprocesrecht veeleer een andere weg te zijn ingeslagen. Van een stelsel

van objectieve rechtmatigh eidscontro le ontwikke lt de bestuursrechtspraak

zich steeds meer in de richting van een stelsel van (effectieve) geschillenbe-

slechting. De taak van de bestuursrechter is niet (langer) het besluit in volle
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omvang op rechtmatigh eid te toetsen, maar slechts het geschil  te beslechten

zoals dat door partijen aan hem is voorgelegd.      

Of er binnen dat stelsel van geschillenbeslechting aanleiding bestaat niet

langer het overheidsb esluit, maar in plaats daarvan de rechtspos itie van de

appellant als voorwerp van geschil  centraal te stellen, zal in het hiernavolgen-

de hoofdstuk worden onderzo cht. 



254 Zie uitgebreid over het begrip ‘actie’: Van Buuren 1978, p. 3-17.
255 Beschikt men niet over een actie, dan zal de rechter het beroep niet-ontvankelijk verklaren. 
256 Kortheidshalve hanteer ik deze begrippen hier en in het hiernavolgende door elkaar. In de literatuur

is er echter wel op gewezen dat de term actie soms in een minder ver strekkende betekenis wordt
gehanteerd (vgl. bijvoorbeeld De Waard 1987, p. 181: “De term ‘actie’ wordt, met name in het
civiele procesrecht, ook gebruikt om slechts het processuele middel aan te duiden (de rechtsvorde-
ring), en niet altijd tevens het recht, de ‘bevoegdheid’ tot die actie”.)

257 Vgl. Van Buuren 1978, p. 6 en De Waard 1987, p. 181.
258 Van Buuren 1978, p. 5-11.
259 Aldus Van Buuren 1978, p. 7.
260 Anders: Van Wijmen 1981, p. 130: “Dat er in het bestuursrecht geen sprake zou zijn van afgeleide

acties en dus ook niet van subjectieve rechten is - en zo stelt Van Buuren het toch - is niet staande
te houden”.  

Hoofdstuk 6

Actie en belang

6.1 De zelfstandige actie in het bestuursrecht

6.1.1 Zelfstandige en afgeleide acties

Wie in een bestuursrechterlijke procedure met succes rechtsmiddelen wenst

aan te wenden tegen een bepaald  overheidsb esluit dient daartoe in ieder geval

te beschikken over een ‘actie’.254 Ik bedoel daarmee te zeggen dat weliswaar

een ieder zich feitelijk tot een rechter kan wenden met het verzoek in zijn zaak

uitspraak te doen - en een uitspraak zal men ook altijd wel krijgen255 - maar

dat slechts degene die over een ‘actie’ beschikt van de rechter een oordeel ten

principale  zal verkrijgen. Onder een actie - zo men wil: onder beroepsrecht256

- dient dus te worden verstaan de bevoegdh eid om van de rechter een oordeel

ten gronde te verkrijgen over een aan hem gepresenteerd  geschil. 257     

Ten aanzien van de vraag waaraan een appellant een beroepsrecht kan ontle-

nen heeft Van Buuren een helder en overtuigend ondersch eid gemaakt tussen

zogenaamde zelfstandige en afgeleide acties.258 In de eerste plaats is er de in

het burgerlijk  recht als normaal-type voorkomende afgeleide actie, die op

directe wijze voortspruit  uit het subjectieve recht: wie het recht heeft, heeft de

actie en wie geen recht heeft, heeft ook de actie niet.259 Het actierecht is acces-

soir aan een subjectief recht, zoals de bevoegdh eid van de schuldeiser om in

rechte betaling door de schuldenaar te vorderen. Hiertegenover staat de zelf-

standige actie, zoals we die uit het bestuursrecht kennen. Kenmerkend voor

deze categorie  is dat het beroepsrecht hier niet afhankelijk  is gesteld van de

aanwezig heid van een subjectief recht, maar van de uitdrukkelijke toekenning

ervan door de wetgever aan een bepaalde categorie  van rechtssubjecten. Met

de constatering dat we in het bestuursrecht slechts zelfstandige, en geen aan

subjectieve rechten accessoire acties kennen is dan ook (nog) niet gezegd dat

er in het bestuursrecht in het geheel geen subjectieve rechten bestaan.260 Een

actie wordt reeds als ‘zelfstandig’ aangemerkt als het beroepsrecht - ongeacht

het al dan niet bestaan van subjectieve rechten - door de wetgever aan een

bepaalde kring van personen wordt toegekend. Hoewel aan het ondersch eid
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261 Aldus Van Maarseveen (1979, p. 742) kritisch over dit onderscheid in zijn bespreking van het
proefschrift van Van Buuren.

262 Zie bijvoorbeeld in die zin wel Van Maarseveen 1979, p. 742.
263 Vgl. in gelijke zin De Waard 1987, p. 196-197. 
264 Aldus ook Van Male 1992a, p. 17.

tussen zelfstandige en afgeleide acties op zichzelf  geen (rechts)gev olg toe-

komt,261 geeft het wel inzicht in de herkomst van het beroepsre cht: het is voor

wat betreft bestuursrechtelijke procedures de wetgever die de kring van be-

roepsgerechtigden bepaalt.  Het is niet juist te stellen dat onder omstandighe-

den ook de rechter een actie kan creëren.262 Natuurlijk  is het zo dat de rechter

soms - in het bestuursrecht wellicht vaker dan in het civiele proces - geroepen

is om zich uit te spreken over de vraag of aan de eiser een beroepsrecht toe-

komt. Ik acht het in die gevallen echter zuiverder te beweren dat de rechter

slechts de bevoegd heid heeft om door interpretatie  vast te stellen of in een

bepaald  geval een actie bestaat - ook al kan deze vorm van interpretatie  soms

erg ver gaan- dan te stellen dat hij bevoegd is om zelfstandige acties te schep-

pen.263 

Dat acties die het automatisch gevolg zijn van een subjectief recht in het

bestuursrecht niet voorkomen laat echter de vraag waarom zulks het geval is,

onbeantwoord. Is het omdat de term subjectief recht nu eenmaal een weinig

gangbare is in het bestuursrecht of zouden we zelfs nog iets verder kunnen

gaan door te beweren dat het ook weinig  zinvol is te spreken van subjectieve

publieke rechten? Ter beantwoording van deze vragen zal in het hiernavolgen-

de de tussen burger en bestuursorgaan bestaande rechtsbetrekking aan een

nadere studie worden onderworpen.

6.1.2 De wederkerige rechtsbetrekking tussen burger en bestuur

6.1.2.1 De gebond enheid  van het bestuur aan het recht

Algemeen wordt aanvaard dat de taak van de overheid  is gelegen in het behar-

tigen van het algemeen belang.264 Het bestuur is bij het verwezenlijken van

deze staatstaak echter niet vrij om naar eigen inzicht invulling te geven aan de

notie algemeen belang. Het is een belangrijk  uitgangspunt in de democratische

rechtsstaat dat ook het bestuur gebonden is aan het recht. De rechtsstaatsge-

dachte  houdt echter tevens in dat deze gebonde nheid een geheel andere is dan

die van de burger. De hoofdregel is dat de burger vrij is en dat deze vrijheid in

beginsel onbeperkt is. Een beperking van de vrijheid van het individu vormt

de uitzondering op deze hoofdregel en dient derhalve nauwke urig te zijn

begrensd. Dit heeft geleid tot de gedachte  dat het bestuur alleen dan op die

vrijheid en autonom ie van de burger een inbreuk mag maken, indien dit ge-

schiedt op grond van een daartoe bij of krachtens de wet verleende bevoegd-

heid. Door de eis te stellen dat het bestuur slechts een inbreuk op deze vrijheid

mag maken indien het daartoe door de wet bevoegd is verklaard wordt de

autonom ie van de burger gewaarborgd. De gebond enheid  van het bestuur aan

het recht vormt aldus de reflectie van de fundame ntele vrijheid en autonom ie

van de individuele  burger. 
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265 Zie Stroink en De Waard 1984, p. 232. Zie eveneens Konijnenbelt 1980, p. 142-143. 
266 Vgl. eveneens Van Buuren 1978, p. 12. 
267 Vgl. Hirsch Ballin 1989, p. 2.
268 Kamerstukken  II 1988/89, 21 221, nr. 3, p. 12.
269 Kamerstukken  II 1988/89, 21 221, nr. 3, p. 12.
270 Vegting 1954, p. 169-217.

De gebond enheid  van het bestuur aan het recht is derhalve een principieel

andere dan voor de burger: de burger is vrij zijn doelen en middelen te kiezen,

voor zover het recht hem dit niet verbiedt;  het bestuur is onvrij, tenzij door het

recht bevoegd verklaard.265 Deze fundamenteel andere gebondenheid  van het

bestuur aan het recht geeft het bestuursrecht zijn geheel eigen, bijzondere

karakter. Centraal staat daarin het toekennen van bevoegdheden aan het be-

stuur om in het kader van de behartiging van het algemeen belang besluiten te

nemen, en het stellen van rechtsrege ls die de uitoefening van deze bevoegdhe-

den normeren.266 Ook het Awb-bestuursrecht is nog steeds geconceptualiseerd

rondom de zowel formeel als materieel eenzijdige publiekrechtelijke bevoegd-

heidsuitoefening door het bestuursorgaan. De macht tot het eenzijdig  nemen

van besluiten geldt nog steeds als kenmerkend element voor het bestuursre cht.

In het kader van deze besluitvorming wordt het bestuur weliswaar dikwijls

enige mate van beleidsvrijhe id gelaten, maar van een rechtsvrije  ruimte is

daarmee ook in die gevallen geen sprake.267 Het gaat om een vrijheid in ge-

bondenheid; het bestuur is gebonden aan geschreven en ongeschreven normen

van objectief publiekre cht, met name aan algemene beginselen van behoorlijk

bestuur. Deze aldus door het objectief publiekrecht gereguleerde verhouding

tussen burger en bestuur wordt in de memorie  van toelichting bij de Awb

omschreven als een rechtsbetrekking tussen naar hun aard verschillende partij-

en, waarbij  beide partijen in een wederkerige relatie tot elkaar staan.268 

Zelden heeft een passage in een memor ie van toelichting meer stof doen

opwaaien, dan die waar de verhouding tussen burger en bestuur wordt om-

schreven als een wederkerige rechtsbetrekking. Wat moet daar nu onder

worden verstaan en hoe verhoudt zich dit concept van de wederkerige rechts-

betrekking tot het gedachtegoed van de klassieke rechtsstaat waarop het Awb-

bestuursrecht toch zo nadrukk elijk is gebaseerd?     

6.1.2.2 De idee van een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking 

Het eerste element van de wederkerige rechtsbetrekking dat nader onderzoek

behoeft,  betreft de idee van een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking. Blijkens

de memorie  van toelichting heeft de regering met het concept van de bestuurs-

rechtelijke rechtsbetrekking slechts willen aangeven dat de verhouding tussen

burger en bestuursorgaan ten volle wordt beheerst door rechtsnormen.269 Over

de betekenis  van het begrip (bestuursrechtelijke) rechtsbetrekking als zodanig

leert de toelichting ons echter niets. 

Vóór de totstandkoming van de Awb werd de term rechtsbetrekking met name

gereserveerd voor het privaatrech t. In de Nederlandse bestuursrechtelijke

literatuur kwamen we deze term nauwelijks tegen. Slechts  Vegting vormde

hierop een uitzondering.270 Op het denken over de bestuursrechtelijke rechts-

betrekking heeft echter vooral het werk van de Duitse auteur Achterberg  grote
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271 Achterberg 1988, p. 136.
272 Achterberg 1988, p. 141: “Verwaltungshandlungen im allgemeinen Rechtsverhältnis erfolgen durch

Rechtsverordnung, Verwaltungsakt, Satzung oder verwaltungsrecht lichen Vertrag”. Zie hierover
eveneens Van Male 1993, p. 14 en Gribnau 1998, p. 215-217.

273 Hirsch Ballin 1991, p. 264. Vergelijkbaar is de opvatting van Brenninkmei jer 1991, p. 23.
274 Vgl. hierover eveneens De Waard 1993, p. 13

invloed gehad. Hij omschreef de rechtsbetrekking tussen burger en bestuur als

een ‘rechtsnor mgestaltete  Beziehung zwischen zwei oder mehreren Subjek-

ten’.271 De burger en de staat staan tot elkaar in een algemene rechtsbetrek-

king die ontstaat en eindigt door het staatsburgerschap, dan wel door het

enkele  verblijf op het grondgebied van de staat. Deze algemene rechtsbetrek-

king wordt door rechtshandelingen of rechtsfeiten waaraan rechtsnormen

rechtsgevolgen vastknopen geactualiseerd en geconcretiseerd  tot de bestuurs-

rechtelijke rechtsbetrekking in zijn actuele vorm.272 De rechtsbetrekking,

aldus Hirsch Ballin,273 thematiseert de meer of minder duurzame, door het

recht gedefinieerde relaties, waarvan de inhoud afhangt van rechtens relevante

gebeurtenissen zoals het geven van beschikkingen en het verrichten van

rechtshandelingen (naast andere gebeurtenissen, bijvoorbee ld uitspraken die

beschermenswaardige verwachtingen wekken en feitelijke voorvallen). Dit

concept van de zich ontwikkelende rechtsbetrekking heeft bijgevolg  een asym-

metrisch karakter. Beide partijen zijn weliswaar in gelijke mate aan het recht

gebonden, maar bestuur en burger beschikken niet over dezelfde mogelijkheid

tot nadere vormgeving van hun onderlinge rechtsbetrekking. Kenmerkend

voor het bestuursrecht is immers de bevoegdh eid van het bestuursorgaan om

de rechtsbetrekking in bovenbedoelde zin, eenzijdig  te concretiseren.

Nu kan men inderdaad beweren, zoals door bovengenoemde auteurs ook

gebeurt,  dat burger en bestuur in een voortdurende, door bevoegdheidsbepa-

lingen en algemene beginselen van behoorlijk  bestuur beheerste  rechtsbetrek-

king tot elkaar staan. De vraag is echter of het wel zo functioneel is om deze

relatie van de wieg tot het graf als rechtsbetrekking te zien. De rechtsnormen

die deze verhouding tussen burger en bestuur beheersen zijn immers voor de

burger zonder zin, zolang deze rechtens niets met het bestuur te maken heeft.

De kwalificatie  als rechtsbetrekking wordt pas zinvol wanneer de rechtsnor-

men voor de burger betekenis  krijgen in concreto, wanneer ze een proces

waarin een bepaalde burger iets van het bestuur wil, of andersom reguleren.274

Het is met andere woorden slechts opportuun van een rechtsbetrekking te

spreken als er zich tussen burger en bestuur een proces van interactie  afspeelt.

Alsdan krijgen de normen voor de burger betekenis, doordat zij bepalen welke

rechten en plichten partijen in dit dynamische proces jegens elkaar hebben.  

Zo beschouwd neemt de rechtsbetrekking een aanvang op het moment dat er

een interactie  ontstaat tussen burger en bestuur. Dit moment kan worden

gemarkeerd  door het indienen van een aanvraag of het initiatief ambtshalve

een besluit te nemen, maar evengoed kan dit proces van interactie  een aan-

vang nemen door bepaalde gebeurtenissen die beschermenswaardige verwach-

tingen wekken. Vanaf dat moment hebben de normen van objectief publie-

krecht voor de burger betekenis  in concreto, zolang de rechtsbetrekking nog

niet is neergeslagen in een besluit.  Het besluit markeert zo gezegd het einde



Actie en belang

275 Een andere opvatting lijkt Bergamin (1995, p. 209-212) te zijn toegedaan, die de totstandkoming
van een rechtsbetrekking juist als het rechtsgevolg van een eenmaal genomen overheidsbesluit
beschouwt. Natuurlijk is het juist dat het besluit weer nieuwe rechten en plichten  schept in de relatie
tussen een bepaalde burger en het bestuur, maar het is toch eigenlijk weinig zinvol om de dan ontstane
verhouding van ‘voltooid recht’ (vrij naar de titel van de oratie van Van Male, ‘Onvoltooid recht’,
1993) als rechtsbetrekking te bestempelen. Het begrip rechtsbetrekking lijkt mij, als gezegd, slechts
opportuun in een dynamische verhouding - waarbij zou kunnen worden gesproken van onvoltooid
recht - welke uiteindelijk juist tot de vorming van subjectieve rechten moet leiden.   

276 Zie De Waard 1994a, p. 11-12.
277 Zie in die zin Kobussen 1991, p. 53.
278 Als voorbeeld zij gewezen op het proefschrift van Van Gestel, ‘Zelfregulering, milieuzorg en

bedrijven: naar eigen verantwoordelijkheid binnen kaders’, Den Haag 2000 en De Waard (Ed.),
‘Negotiated Decision-Making’, Den Haag 2000.   

279 Zie voor enige relativerende opmerkingen  over beginselen van legaliteit en specialiteit bijvoorbeeld
het spraakmakende NJB-artikel  ‘Van rechtsbescherming naar een volwaardig bestuursrecht’ van
Scheltema (1996, p. 1355-1361).  Zie ook de reactie hierop van Tak 1996, p. 299-303.   

van de fase waarin van een rechtsbetrekking kan worden gesproken en tevens

het moment waarop weer nieuwe rechten en verplichtingen in het leven wor-

den geroepen.275 De door het besluit nieuw gecreëerde situatie kan uiteraard

weer aanleiding geven tot een hernieuwde interactie, zoals een bezwaarfase of

een (verzoek tot) intrekking van het besluit. Terecht wordt er door De Waard

op gewezen dat het hier telkens gaat om nieuw ontstane rechtsbetrekkingen,

die ook iedere keer weer eindigen met het nemen van een besluit.276 

6.1.2.3 De idee van wederke righeid 

Binnen de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking staan partijen volgens de

memorie  van toelichting bij de Awb tot elkaar in een wederkerige relatie. De

vraag is echter in welke zin nu eigenlijk in het bestuursrecht van wederkerig-

heid kan worden gesproken.

Men zou bijvoorbee ld bij wederke righeid kunnen denken aan een meer hori-

zontale  verhouding tussen burger en bestuursorgaan,277 dat wil zeggen be-

stuursorganen die op voet van gelijkwaard igheid omgaan met burgers, via

samenwerking en afspraken. Hoewel er in bestuursrechtelijke literatuur een

toenemende aandacht bestaat voor vormen van zelfregulering en onderhande-

lend bestuur,278 is dit nog geen beeld van het bestuursrecht dat ik in de Awb

herken. De Awb-systematiek wordt nog in hoge mate bepaald  door een verti-

cale structuur. Zij denkt heel sterk vanuit door legaliteit en specialiteit  ingeka-

derde individuele  bevoegdheden van de overheid  tot het eenzijdig  nemen van

besluiten. Voor onderhandeling laat dit kader weinig ruimte. Hiermee zij

overigens niet gezegd dat er gelet op de rechtsstatelijke vereisten van legaliteit

en specialiteit  voor een meer horizo ntale verhouding tussen burger en bestuur

in het bestuursrecht in het geheel geen plaats zou zijn. Deze vereisten ontle-

nen immers slechts hun gelding aan de traditionele  ongelijkh eid tussen burger

en bestuur; naarmate  deze verhouding echter een meer horizonta le wordt

relativeert zulks automatisch ook de betekenis  van het legaliteits- en speciali-

teitsbeginse l.279 Dit is echter een ‘frame of mind’ die zeker niet aan het Awb-

bestuursrecht ten grondslag ligt. 

Met Van Male moet dan ook worden gezegd dat met wederke righeid van de

bestuursrechtelijke rechtsbetrekking blijkbaar niet is bedoeld  dat burger en

bestuur over en weer vrijelijk verbintenissen zouden kunnen scheppen met
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280 Van Male 1993, p. 17.
281 Zie over de privaatrechtelijke oorsprong van de wederkerige rechtsbetrekking het opstel van

Beurskens, 1995, p. 23-60.  
282 Zie Hirsch Ballin 1991, p. 262-263.
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284 Zie Hirsch Ballin 1991, p. 263.
285 Gribnau (1998, p. 237-241) spreekt in dit verband, als ik hem goed begrijp, van correlativiteit.

Hij acht de term wederkerig in dit verband minder geschikt, omdat deze de tussen burger en bestuur
bestaande ongelijkheid niet adequaat conceptualiseert. Eveneens kritisch over de term wederkerig-
heid: Damen 1993a en Beurskens 1995.

286 Vgl. over toezeggingen e.d. Hirsch Ballin 1991, p. 263-264. 

betrekking tot het algemeen belang.280 Van do ut des, van ruilhandel zoals bij

de wederkerige obligatoire overeenkomst uit het privaatrecht is in het be-

stuursrecht derhalve geen sprake.281 

Dat de beslissing zelf niet afhankelijk  is van de instemming of medewerking

van de belanghebbende burgers, is op zichzelf  echter niet in strijd met de

wederke righeid van de rechtsbetrekking, zo leert ons Hirsch Ballin.282 Weder-

kerigheid  in het bestuursrecht moet vooral worden gezocht in de omstandig-

heid dat een bestuursorgaan binnen de door wetgeving en politiek bepaalde

grenzen ‘rekening moet houden met de belangen van de bij de besluitvorming

betrokken burger zoals die burger deze zelf ziet’.283 Nu is het op zich niets

nieuws dat het bestuur rekening heeft te houden met de belangen van burgers,

maar er komt hier nadrukk elijk nog een element bij: het bestuur heeft rekening

te houden met de belangen van de burger zoals die burger deze zelf ziet.  De

onderwerping van de staatsburgers aan het staatsgezag, aldus Hirsch Ballin,284

wordt in een democratische rechtsstaat in zoverre opgeheven, op een hoger

plan gebracht,  dat daarin de uitoefening van het staatsgezag in een constitutio-

nele relatie met de inzichten en belangen van de rechtsgenoten wordt ge-

plaatst. Er mag bij de besluitvorming dus niet alleen wat van het bestuur, maar

ook van de burger worden verwacht.  

Zo bezien kan inderdaad worden gesproken van een intrinsieke samenhang

tussen rechten en plichten van partijen in een bestuursrechtelijke rechtsbetrek-

king.285 Tegenover de op het bestuursorgaan rustende verplichtingen jegens de

belanghebbende burgers betreffende procedure, vorm en inhoud van de be-

sluitvorming staat immers de verplichting van deze burgers zich coöperatief

op te stellen. De reikwijdte  van de op het bestuursorgaan rustende verplich-

tingen en de daarmee corresponderende aanspraken van de burger wordt in

deze ‘wederkerige visie’ mede bepaald  door de gedragingen van burger en

bestuur jegens elkaar. Bij de beantwoording van de vraag of het bestuur heeft

gehande ld conform de algemene beginselen van behoorlijk  bestuur dient aldus

niet slechts te worden gelet op de handelwijze van het bestuur, maar eveneens

op de gedragingen van de burger. Zo mag van een burger worden verwacht

dat hij zijn aanvraag goed adstrueert,  dat hij zijn belangen en inzichten op een

daartoe geschikte  wijze naar voren brengt en dat hij zich in beginsel aan

toezeggingen en akkoordverklaringen houdt, 286 op straffe dat van een zorgvul-

dig handelend bestuur niet méér kan worden verlangd dan dat het met de aldus

gepresenteerde gegevens rekening houdt.  In zoverre zou er in een bestuurs-

rechtelijke rechtsbetrekking met wat goede wil inderdaad van enige vorm van

wederke righeid kunnen worden gesproken.    
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6.1.3 Publiekrechtelijke subjectieve rechten?

Bezien we nu de situatie na het inwerking treden van de Algemene wet be-

stuursrecht dan blijkt dat de macht tot het eenzijdig  verrichten van publie-

krechtelijke rechtshandelingen nog altijd zeer kenmerkend is voor het huidige

bestuursre cht.287 Dit specifieke karakter van het bestuursrecht maakt dat hierin

het toekennen van bevoegdheden en het stellen van rechtsrege ls die deze

bevoegdheidsuitoefening normeren centraal staat. De rechtsbetrekking tussen

burger en bestuur wordt zogezegd ten volle beheerst door rechtsnormen welke

eigen zijn aan de eenzijdige publiekrechtelijke taakuitoefening. 

Dit maakt,  aldus Van Buuren,288 dat de term subjectief recht bij ons in het

bestuursrecht niet veel wordt gebruikt:  het materiële  bestuursrecht kent im-

mers vooral abstracte, tot het bestuur gericht rechtsplichten, die niet op on-

middellijke wijze voor de burger subjectieve rechten creëren. Het bestuurs-

recht lijkt zo op het eerste gezicht niet ontrafeld  te kunnen worden als een

geheel van subjectieve rechten en het bestuursprocesrecht haakt hierop in.

Hoofdstrekking van de bestuursrechterlijke procedure is immers de vernieti-

ging van een overheidsb esluit en de bevoegdh eid zulks te vorderen is een

zelfstandige actie. 

Nu is hiermee weliswaar gezegd waarom het begrip subjectief publiekrecht

weinig wordt gebruikt,  maar de vraag of het überhaupt wel zo gelukkig  is in

het bestuursrecht te spreken van de term subjectief recht is daarmee nog

onbeantwoord  gebleven. Met De Waard ben ik echter van mening dat het

weinig opportuun is te spreken van een subjectief publiekrecht (of: publie-

krechtelijk  subjectief recht), voor zover daarmee gedoeld  wordt op door het

publiekrecht verleende aanspraken, die nog in rechten moeten worden omge-

zet.289 Nu kan men ook in het bestuursrecht onder omstandigheden wel spre-

ken van aanspraken of rechten, maar het is verwarrend deze op een lijn te

stellen met de uit het privaatrecht bekende subjectieve rechten. Men zou deze

het beste kunnen aanduiden als ‘secundaire rechten’: zo is bijvoorbee ld het

‘recht’ op een gebonden beschikking een harde juridische aanspraak, maar die

aanspraak moet nog wel verzilverd worden door het bestuursorgaan. 

Het model van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking, zoals ik dat hiervoor

heb geschetst,  kan dit verduidelijken. In de fase waarin het opportuun is te

spreken van een rechtsbetrekking tussen burger en bestuur, d.i. wanneer zich

een proces afspeelt  tussen de betrokken partijen veelal voorafgaand aan een

besluit,  staan zij in een door bevoegdheidsbepaling en algemene beginselen

van behoorlijk  bestuur bepaalde verhouding tot elkaar. Deze normen leveren

de burger weliswaar aanspraken op jegens het bestuur, doch op niet meer dan

een rechtmatige bevoegdheidsuitoefening; een bevoegdheidsuitoefening dus

die in overeenstemming is met de normen van objectief publiekrecht waaruit

de rechtsbetrekking bestaat.  De functie van het nog te nemen besluit is echter

dat het juist die rechtsbetrekking fixeert;  de publiekrechtelijke rechtsbetrek-
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290 Een uitzondering vormen wellicht de klassieke grondrechten  die men wel als subjectief  recht zou
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291 Vgl. in die zin eveneens De Waard 1987, p. 199.
292 Deze titel is ontleend aan het voorstel van Tak (1992, p. 76), die voor wat betreft de inrichting van

ons bestuursprocesrecht in 1992 aansluiting bij de ‘Duits-Europese trein’ bepleitte.  

king wordt als het ware neergeslagen in het beluit. Met dit besluit wordt de

aanspraak op inachtneming van het objectief publiekrecht geconcretiseerd  tot

het subjectieve recht. Dit geldt bij de uitoefening van discretionaire bevoegd-

heden, waar de aanspraak op een ‘ermessens fehlerfreie  Entscheidung’ door de

beschikking wordt omgezet in een subjectief recht, doch ook in het geval van

een gebonden bevoegdheid. Ook in het geval van gebonden bevoegdheden

zijn er immers - met name materiële  - rechtsnormen die de uitoefening van de

bevoegd heid normeren en die aanspraken van de betrokken justitiabelen op

naleving ervan met zich brengen. Ook dan geldt echter dat het subjectieve

recht pas ontstaat op het moment dat het besluit wordt genomen. Zo ontstaat

ook het recht op bijvoorbee ld een sociale  zekerheidsuitkering of het recht om

te mogen bouwen (voor zover het dan al altijd gaat om de uitoefening van een

gebonden bevoegdheid) pas nadat het besluit is genomen. Dit recht vormt

immers het rechtsgevo lg dat het objectieve recht aan het besluit verbindt.  Is

het besluit nog niet genomen, dan heeft men eenvoudigweg ook het (subjectie-

ve) recht niet. 

Gelet op de noodzaak van een bestuurlijke rechtsvaststelling acht ik het dan

ook onzuiver om het bestuursrecht te beschouwen als een geheel van subjec-

tieve publieke rechten van de burger jegens het bestuur.290 Nu zou men de

term subjectief recht kunnen oprekken tot de omvang van het begrip ‘door het

recht beschermd belang’ maar dan is hij mijns inziens weinig zeggend.291  De

rechtsbetrekking tussen burger en bestuur mag best worden gezien als een

geheel van aanspraken op een rechtmatige bevoegdheidsuitoefening door het

bestuur, maar deze aanspraken moeten nog door een besluit worden verzil-

verd. Bijkomend probleem is dat de rechtsnormen die de bevoegdheidsuitoe-

fening door het bestuursorgaan normeren op zichzelf  veelal niet het karakter

hebben dat zij een (geïndividualiseerde) burger en een bepaald  bestuursorgaan

met elkaar in relatie brengen. Daarvoor is tussenkomst van de wetgever nood-

zakelijk, die middels  een zelfstandige actie bepaalt  wie in rechte de nakoming

van deze normen kan afdwingen. Dit verklaart waarom de zelfstandige actie

karakteristiek is voor het bestuursrecht en waarom in bestuursrechtelijke

procedures de beoordeling van de vraag of de wetgever aan de appellant in

kwestie  een beroepsrecht heeft toegekend zo’n belangrijke rol speelt.

6.2 Individu ele rechtsbescherming en het belangh ebbend e-begrip  

6.2.1 Opstappen op de Duits-Europese trein?292

6.2.1.1 Het belanghe bbende-b egrip onder vuur

Naar Nederlands bestuursrecht volstaat een rechtstreeks bij het bestreden

besluit betrokken belang om aan de rechter een inhoude lijk oordeel te kunnen
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293 Ik kom over dit feitelijk belang hierna nog uitvoerig te spreken.
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298 Vgl. o.a. Tak 1992, p. 67-84 en Schreuder-Vlasblom 1994, p. 50-53.
299 Zie hierover Tak 1992, p. 67-84; Schreuder-Vlasblom 1994, p. 52  en Konijnenbelt 1997, p. 320-321.
300 Zie het Verslag van de ‘Commissie Boukema’ 2001, p. 18.

vragen over het betreffende besluit.  Voldoende is dat de appellant door dat

besluit is getroffen in een feitelijk belang.293 Is dat het geval, dan kan men alle

ten aanzien van de inhoud en de totstandkoming van het besluit relevante

rechtsgronden aanvoeren, ongeacht de betrokken heid op eigen belang en

recht.294 Dit leidt, aldus Konijnenb elt,295 in de praktijk tot frustrerende situa-

ties. Hij noemt als voorbeeld  een bouwvergunning die wordt gevraagd voor

een café-restaura nt. Hierbij  is degene die zo dicht in de buurt woont dat hij

hinder kan ondervinden van het kabaal dat komende en gaande bezoekers

zullen maken (op straat zingen na sluitingstijd  van het café, slaan met autopor-

tieren, toeteren-ten -groet, met piepende banden wegscheuren, enz.) op die

grond als belanghebbende ontvanke lijk in bezwaar en beroep. Maar zijn

bezwaren kunnen noch tot weigering van de vergunning leiden, noch tot het

verbinden van voorschriften aan de bouwvergunning. De Commiss ie Evalua-

tie Awb II vraagt zich in dit verband af of aldus niet een enigszins oneigenlijk

gebruik  van de bezwaar- en beroepsprocedu re wordt gemaakt. 296  

Het aldus gehanteerde belanghe bbende-b egrip is in de literatuur vele malen

voorwerp van - soms zeer scherpe - kritiek geweest. 297 Deze kritiek vindt naast

de beweerdelijke oneigenlijke gebruikmaking van de beroepsproced ure met

name zijn grond in de gedachte  dat dit criterium voor de toegang tot de rechter

niet goed past bij de idee van individu ele rechtsbescherming als primaire

doelstelling van ons bestuursp rocesrech t.298 De door de bestuursrechter gebo-

den rechtsbescherming, zo is de gedachte, valt hierbij nog steeds sterk samen

met een objectieve rechtmatigh eidscontro le van het bestreden besluit zonder

dat deze verband houdt met de reden waarom toegang tot de rechter is ver-

schaft.  De notie van individuele  rechtsbescherming zou als zelfstandig  richt-

punt voor de vormgeving van de bestuursrechtspraak aldus aan hanteerbaar-

heid verliezen. In de literatuur is daarom wel het voorstel gedaan op te stap-

pen op de Duits-Europese trein en ook in het Nederlands bestuursrecht een

‘Schutznorm’- of relativiteitsleer te hanteren.299 Dat wil zeggen dat iemand

slechts beroepsrecht wordt toegekend wanneer hij beschikt over een door de

beweerd elijk geschonden rechtsnorm beschermd belang. Ook recentelijk  is

door de Commiss ie Evaluatie  Awb II nog aanbevolen nader onderzoek te doen

naar de vraag of niet beter een relativiteits- of ‘Schutzn orm’-vereiste  zou

kunnen gelden.300 Voordat daarover echter uitspraken kunnen worden gedaan

zal in de eerste plaats duidelijk  moeten zijn wat nu precies onder een door het

recht beschermd belang, zoals dat bij de ‘Schutznorm’-leer wordt gehanteerd,

moet worden verstaan. Waarin  verschilt dat bijvoorbee ld van het feitelijke

belang dat nu als voorwaarde voor de toegang tot de bestuursrechter geldt en

is dat hetzelfde als een belang dat op grond van het specialiteitsbeginsel bij de
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belangenafweging die uiteindelijk  tot het bestreden besluit heeft geleid, een

rol mag spelen? Op deze vragen zal allereerst worden ingegaan. 

6.2.1.2 Het ‘rechtens beschermde belang’ als alternatief 

‘Schutznorm’-  of relativiteitsver eiste

De ‘Schutznorm’- of relativiteitsleer kennen wij vooral uit het Duitse be-

stuursproc esrecht.  Daar wordt de toegang tot de rechter via het ‘Schutznorm’-

vereiste beperkt tot gevallen waarin wordt geklaagd over de schending van

rechtsnormen betreffende de eigen rechtspositie, althans de aantasting van

rechtens beschermde belangen. Een enkel feitelijk door het bestreden besluit

getroffen belang is onvoldoende om van de bestuursrechter een inhoude lijk

oordeel te vragen over het bestreden besluit. Vereist is dat de door het besluit

beweerd elijk geschonden rechtsnorm (mede) beoogt het belang van de appel-

lant te beschermen. Een mooi voorbeeld  van dit ondersch eid vormt het geval

waarin het college van burgemeester en wethouders  van de gemeente  Brum-

men een bouwvergunning verleenden voor de vestiging van een supermark t.301

Het bouwplan voldeed niet aan een aantal technische bepalingen van de

bouwverordening, maar daarvan had het college bij het besluit tot verlening

van de bouwvergunning vrijstelling verleend. Tegen dit besluit komen enkele

detailhandelaren ter plaatse in rechte op vanwege de dreigende schending van

hun concurrentiepositie. Hoewel hun concurren tiepositie een belang is dat

feitelijk door het bestreden besluit wordt getroffen - waardoor zij als belang-

hebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb moeten worden aangemerkt - be-

schikken zij niet over een door de beweerd elijk geschonden bepalingen uit de

bouwverordening beschermd belang.302 

Kenmerkend voor de Schutznormtheorie  is dat wordt uitgegaan van de veron-

derstelling dat een norm van objectief publiekrecht bepaalde belangen beoogt

te beschermen en daardoor niet kan dienen ter bescherming van andere dan

deze belangen. De gedachte  is met andere woorden dat een rechtsnorm be-

paalde belangen wel, en andere niet bescherm enswaard ig acht. Op dit punt

kan een vergelijking worden getrokken met de relativiteit van de onrechtm ati-

ge daad in ons civiele recht. De schending van een rechtsnorm kan slechts als

een onrechtmatige gedraging worden opgevat jegens hen die over een door die

betreffende rechtsnorm beschermd belang beschikken. Dit betekent dat een

burger jegens het bestuursorgaan slechts  een aanspraak heeft op inachtneming

van die normen van objectief publiekrecht die mede zijn belangen beogen te

beschermen.

De toegang tot de rechter staat in de Schutznorm-leer dan ook slechts open

voor hen die beschikken over een door de beweerd elijk geschonden rechts-

norm beschermd belang. In het kader van de beoordeling van de ontvankelijk-

heid lijkt - althans naar Duits recht - voldoende dat de appellant stelt dat een

bepaalde norm van objectief publiekrecht is geschonden, waarna door de

rechter moet worden vastgesteld  of deze norm het belang van de appellant
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beoogt te beschermen. In zoverre is er dus, gelijk in het Nederlands bestuurs-

recht het geval is, sprake van een afzonderlijk  ontvankelijkheidsvraagstuk. Pas

bij de toetsing ten principale  wordt beoordee ld of het bestreden besluit daa-

dwerkelijk  in strijd is met de gesteld elijk geschonden rechtsnorm. Is dat het

geval dan leidt dit tot de vernietiging van het bestreden besluit.  De inhoude lij-

ke beoordeling is derhalve ook in de Schutznorm-leer primair gericht op de

objectieve (on)rechtm atigheid  van het bestreden besluit. Het verschil  met het

Nederlandse stelsel van bestuursprocesrecht is echter daarin gelegen dat niet

reeds bij een bevonden rechtsschending tot vernietiging wordt overgegaan,

maar dat daarvoor tevens - als een extra voorwaarde - is vereist dat de betref-

fende geschonden rechtsnorm mede het belang van de appellant beoogt te

beschermen. In zoverre zou kunnen worden gezegd dat bij het hanteren van

een Schutznorm-leer,  zoals in het Duitse bestuursprocesrecht het geval is,

meer dan bij ons de rechtspos itie van de appellant als voorwerp van geschil

centraal wordt gesteld.

‘Specialiteits toets in het kader van de ontvankelijkheid’ 

Bij de uitleg van het belanghe bbende-b egrip is met name in de jurisprude ntie

onder de Wet Arob de vraag aan de orde geweest of onder belanghebbende

niet beter kon worden verstaan degene wiens belang bij de besluitvorming

mag worden meegewogen.303 Anders gezegd, of niet enkel diegenen toegang

tot de rechter moet worden geboden wier belangen ook materieel enig succes

kunnen opleveren; wier belangen dus tot weigering van of tot het verbinden

van voorwaarden aan het besluit zouden kunnen leiden.304 Ook in de jurispru-

dentie onder de Awb komt deze vraag zo nu en dan nog wel aan de orde. Een

voorbeeld  biedt een zaak waarin door de Minister van Verkeer en Waterstaat

aan het bedrijf Allship  Marine Specials  B.V. een vergunning was verleend

voor het plaatsen van een ponton met een loopbrug en bijkomende werken

teneinde tussen Texel en Den Helder een veerdienst te kunnen onderhou-

den.305 Hiertegen was door NV Texels  Eigen Stoomboot Onderneming (TE-

SO) bezwaar aangetekend vanwege de omstandig heid dat zij concurre ntie zal

ondervinden van de eventuele  exploi tatie van een veerdienst door vergunning-

houdster. De Minister verklaarde TESO echter niet-ontvank elijk in haar be-

zwaar op de grond dat zij niet belanghebbend was nu het concurrentiebelang

geen belang is waarmee bij de vergunningverlening rekening mocht worden

gehouden. De Afdeling daarentegen verwerpt deze benadering en oordeelt

naar vaste jurisprude ntie dat het enkele  feitelijk getroffen zijn door het besluit

voldoende is om als belanghebbende te kunnen worden aangeme rkt.

De benadering zoals die door de Minister werd gekozen zouden we kunnen

omschrijven als een ‘specialiteitsto ets in het kader van de ontvankelijkheid’.

Ik zou hier echter niet te snel van een op Duitse leest geschoeide Schutznorm-
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leer willen spreken.306 De benadering bij deze specialiteitsto ets is namelijk, als

ik het goed zie, een andere dan bij de Schutznorm-leer.  Bij de specialiteits-

toets staat de vraag centraal of de wetgever het bestuur de ruimte heeft gelaten

om bij het nemen van het bestreden besluit met de belangen van de appellant

rekening te houden. Met andere woorden of het belang van de appellant van

invloed kan zijn op de inhoud van het bestreden besluit.  De Schutznorm-leer

ziet daarentegen, ongeacht of het bestuur nu wel of geen ruimte is gelaten om

met de belangen van de appellant rekening te houden, op de vraag of de

rechtsnormen die de uiteindelijke uitoefening van de betreffende bevoegd heid

normeren (mede) beogen het belang van de appellant te beschermen. Het gaat

bij een specialiteitsto ets in de ontvankelijkheidsfase om een duidelijk  andere

benadering.  

Allereerst is het mogelijk  dat iemand wel beschikt over een door de beweerde-

lijk geschonden rechtsnorm beschermd belang, maar niet over een belang

beschikt dat in de belangenafweging een rol had mogen spelen. Dit wordt

vooral zichtbaar in het geval het beroep zich richt tegen de uitoefening van

een gebonden bevoegdheid, dat wil zeggen een bevoegd heid die in hoge mate

wordt beheerst door wettelijke voorschriften. Denk bijvoorbee ld aan de situa-

tie waarbij  het beroep zich richt tegen een evident in strijd met het vigerend

bestemmingsplan verleende bouwvergunning. Het gebonden karakter van

deze bevoegd heid brengt in zo’n geval met zich, dat er geen ruimte bestaat om

de belangen van derden - zoals omwonenden - in de besluitvorming te betrek-

ken. Bij een specialiteitsto ets in het kader van de ontvanke lijkheid zou moeten

worden geconcludeerd  dat derden in het geval van gebonden bevoegdheden

van beroep zouden zijn uitgesloten. Dit ligt waarschijn lijk anders indien we de

Schutznorm-leer volgen. Niet ondenkbaar is het immers dat moet worden

gezegd dat het belang van een omwonende bescherming vindt in de (gestelde-

lijk) geschonden bestemmingsplanbepaling. Aldus zouden omwonenden,

anders dan wanneer de specialiteitsbenadering wordt gehanteerd, wel degelijk

beroepsgerechtigd moeten worden geacht.  

Er is echter niet alleen een verschil  in omvang van de kring van beroepsge-

rechtigden denkbaar,  ook ten aanzien van de inhoudelijke behandeling van de

zaak leidt het Schutzn ormvereiste  tot een andere uitkomst dan de ‘specialiteits-

toetsing’. In de laatste benadering is iemand weliswaar pas ontvanke lijk in-

dien zijn belang in de belangenafweging had moeten worden betrokken, maar

is hij eenmaal ‘binnen’ dan kan hij alle bezwaren aanvoeren die tot vernieti-

ging van het besluit kunnen leiden, ook als deze niets met zijn belang te ma-

ken hebben. In de Schutznormbenadering daarentegen kan een appellant

slechts klagen over schending van die rechtsnormen, welke (mede) zijn belang

beogen te beschermen. Het Schutznorm- of relativiteitsvereiste  enerzijds en de

‘specialiteitstoetsing in het kader van de ontvankelijkheid’ anderzijds zijn

derhalve beide een wijze waarop het begrip ‘door het recht beschermd belang’

wel wordt uitgelegd. Het is echter goed een ondersch eid te maken, omdat zij

beide uitgaan van een andere benadering en daarmee van een ander

belanghebbende-begrip.
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307 Zoals het geval is bij het hanteren van respectievelijk een Schutznorm-ver eiste, een feitelijk
belanghebbende-begrip en een actio popularis.  

6.2.2 Het beroepsrecht in een stelsel van (effectieve) geschillenbeslech-

ting

6.2.2.1 Inleiding

Met de inwerkingtreding van het ‘nieuwe bestuursp rocesrech t’ in 1994 is - zij

het dat deze ontwikkeling reeds in het pre-Awb tijdperk was ingezet - uitdruk-

kelijk gekozen voor een procesmodel dat primair is gericht op effectieve

geschillenbeslechting. Dit doet, zoals ik hierboven ook heb aangegeven, de

vraag rijzen of het belanghe bbende-b egrip nog wel past bij de uitgangspunten

van het huidige procesrec ht. Wie moet er beroepsrecht worden toegekend in

een procesvorm die primair tot doel heeft het geschil  tussen burger en bestuur

op een snelle en effectieve wijze te beslechten?    

De verschuiving van het primaat van de handhaving van het objectieve recht

naar het bieden van individuele  rechtsbescherming moet, zoals gezegd, vooral

worden gezien als een ontwikkeling van een procesvariant waarbij  de be-

stuursrechter het gehele  besluit op rechtmatigh eid toetst naar een procesvorm

waarbij  hij zich beperkt tot de rechtsgronden die door partijen naar voren zijn

gebracht.  Een ontwikkeling derhalve naar een partijengeding. Deze gedachte

is neergeslagen in artikel 8:69 Awb; de rechter voert niet ambtshalve een

integrale  rechtmatigheidstoetsing van het bestreden besluit uit, maar doet

uitspraak op grondslag van het beroepschrift en het verhandelde tijdens het

vooronderzoek en het onderzoek ter zitting. De verschuiving naar een primair

op geschillenbeslechting gerichte  vorm van bestuursrechtspraak zegt dus

enkel dat die gebreken die de appellant niet aan de orde stelt of heeft willen

stellen door de rechter buiten beschouwing moeten worden gelaten. Deze

notie van geschillenbeslechting geeft echter nog niet op onmiddellijke wijze

een antwoord op de vraag wie zijn geschil  met het bestuur aan de rechter moet

kunnen voorleggen. In beginsel kan immers een ieder een geschil  hebben met

een bestuursorgaan over bepaalde aan een besluit klevende gebreken. Dit kan

een persoon zijn die beschikt over een door de aangevoerde rechtsgronden

beschermd belang, maar evengoed kan het gaan om iemand die over een

feitelijk bij het besluit betrokken belang beschikt of zelfs om personen die

uitsluitend een ‘kennelijk  hen moverend belang’ bij het bestreden besluit

hebben.307 

De in de Awb gemaakte  keuze voor een primair op geschillenbeslechting

gericht stelsel van bestuursrechtspraak impliceert - anders dan wanneer zou

zijn gekozen voor een contentieux subjectif  - dus niet zonder meer dat de

bestuursrechtelijke rechtsbescherming beperkt zou moeten worden tot de

gevallen waarin geklaagd wordt over de schending van rechtsnormen betref-

fende de eigen rechtspos itie of althans de aantasting van rechtens beschermde

belangen. Het centraal stellen van de individuele  rechtspos itie vormt zeker

geen doel op zichzelf. Hiermee zij overigens nog niet gezegd dat in een stelsel

van geschillenbeslechting het beroepsrecht niet zou kunnen worden gekopp eld

aan een door het recht beschermd belang, het is echter alleen niet het onmid-
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308 Kamerstukken  II 91/92, 22 495, nr. 3, p. 35.
309 Aldus ook Scheltema 2002, p. 151. Zie over de aandacht voor effectieve geschillenbeslechting

bijvoorbeeld Polak, ‘De rechtsbescherming in het bestuursrecht in 2010: naar een poldermodel
voor de rechtsbescherming?’, in: NTB 2000/3, p. 55-59 en diens oratie, ‘Effectieve bestuursrecht-
spraak: enkele beschouwingen over het vermogen van de bestuursrechtspraak geschillen materieel
te beslechten’, Deventer 2000. Vgl. verder het VAR-preadvies  van Van Ettekoven 2001, p. 7-97.

310 Verslag van de ‘Commissie Boukema’ 2001, p. 18. 
311 Vgl. bijvoorbeeld het eerder aangehaalde werk van Konijnenbelt 1997, p.320-321 en Schreuder-

Vlasblom 1994, p. 50-53.

dellijke gevolg van de keuze voor geschillenbeslechting als primaire doelstel-

ling van bestuursrechtspraak.

6.2.2.2 Wie moet zijn geschil  aan een rechter kunnen voorleggen?        

De keuze voor effectieve geschillenbeslechting heeft niet alleen gevolgen

voor de rol van de rechter ten aanzien van de omvang van het geding, maar

ook voor de procescultuur waarin een dergelijke rechterlijke toetsing plaats-

vindt. Het uitgangspunt dat de rechterlijke toetsing primair dient om een

rechtsgesc hil tussen burger en bestuur bindend te beslechten, brengt automa-

tisch een streven naar meer efficiency met zich. Het gaat er bij geschillenbe-

slechting immers om, het geschil  tussen burger en bestuur snel en definitief uit

de wereld te helpen. In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt hierover

opgemer kt:308

“(...) er dient een nieuw evenwicht te worden gevonden. Bij dat laatste denken wij nadrukke-

lijk ook aan het, algemene, belang dat is gemoeid met een zo spoedig mogelijke afdoening

van bestuursrechtelijke geschillen. Daarmee verwant is het uitgangspunt van de procesecono-

mie. Zowel bij het opstellen van regels van procesrecht als bij de uitleg en de toepassing

daarvan dient het gezichtspunt van efficiency en effectiviteit nadrukkelijk te worden betrok-

ken. Het is immers zowel voor partijen  als voor de rechter van belang, dat het bestuurspro-

cesrecht zelf geen belemmeringen  opwerpt voor een adequate beslechting van geschillen in

de verhouding tussen burger en bestuursorgaan.”   

Het bestuursprocesrecht dient derhalve zo te worden ingericht dat op een

snelle en doelmatige wijze kan worden doorgestoten naar de materiële  kern

van de zaak, naar datgene dat partijen werkelijk  verdeeld  houdt.  We zien dan

ook dat het accent steeds meer verschuift in de richting van snelheid  en effec-

tiviteit in het procesrec ht.309 De toenemende aandacht voor snelheid  en effecti-

viteit van de geschillenbeslechting heeft ook de vraag doen rijzen of het huidi-

ge belanghe bbende-b egrip in dat beeld wel goed past. Zo vraagt de Commis-

sie Boukema zich hardop af of het niet een enigszins oneigenlijk  gebruik  van

de beroepsproced ure in de hand werkt.310 En zo zijn er vergelijkbare opmer-

kingen in de literatuur gemaakt. 311 De vermeende ondoelm atigheid  zit hem

dan, als ik het goed begrijp, in de omstandig heid dat het naar huidig recht

voor de toegang tot de rechter voldoende is dat men rechtstreeks in enig

feitelijk belang is geraakt en dat men - zo hiervan sprake is - vervolgens alle

ten aanzien van de inhoud en de totstandkoming van het besluit relevante

rechtsgronden kan aanvoeren, ongeacht de betrokke nheid daarvan op het

eigen belang. Enige congrue ntie tussen het geschonden belang en de aang-
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312 Zoals bijvoorbeeld is gebeurd in artikel 6:22 Awb, waar wordt bepaald dat ondanks formele gebreken
het besluit in stand kan worden gelaten indien  blijkt dat de belanghebben den daardoor niet zijn
benadeeld. 

313 Vgl. Schreuder-Vlasblom 1994, p. 48.
314 Henke 1968, m.n. p. 40-61.
315 Henke 1968, p. 52. 

evoerde rechtsgronden, zoals dat bij de Schutznorm- of relativiteitseis  geldt, is

dus niet vereist. Het zou daarom volgens de Commiss ie Boukema aanbeveling

verdienen nader onderzoek te doen naar de invulling van het belanghebbende-

begrip in relatie tot een doelmatig  gebruik  van procedures.     

Hoewel ik de behoefte  aan een effectieve en snelle geschillenbeslechting in

het bestuursrecht van harte ondersch rijf, heb ik toch enige moeite met de

gedachte  dat het huidige belanghe bbende-b egrip een ondoelm atig gebruik  van

bestuursrechtelijke procedures in de hand werkt.  Want wat is er zo ondoelma-

tig aan een belanghe bbende-b egrip als dat voortkomt uit een bepaalde princi-

piële opvatting over wie het best beroepsrecht kan worden toegekend tegen

een overheidsb esluit?  Ik meen dat eventuele  onbevredigende consequenties

van een dergelijke opvatting niet langer een ‘belanghebbende-probleem’

vormen, maar dat daarvoor binnen het procesrecht op andere wijze naar een

oplossing moet worden gezocht. 312 De kritiek dat het belanghe bbende-b egrip

tot een ondoelm atig gebruikt van procedures leidt hangt mijns inziens dan ook

heel nauw samen een bepaalde visie op de legaliteit van het overheidshande-

len en daarmee op de vraag wie er principieel tegen een onrechtm atig over-

heidsbeslu it rechtsbescherming moet worden geboden. Centraal in deze visie

staan de beperkte  mogelijkheden van het bestuur om inbreuk te maken op de

vrijheid van burgers, tot gebruikmaking van bevoegdheden en wel uitsluitend

terwille van de publieke belangen waartoe die bevoegdheden zijn gegeven.313

De gedachte  is dat de bestuursrechtspraak mede strekt tot handhaving van

deze beperking en daarmee tot bescherming van enkel de private belangen die

congrueren met het publieke belang ter bescherming waarvan het bestuur mag

besluiten. In die visie is het wellicht ondoelma tig te noemen dat belangheb-

benden naar huidig recht alle mogelijk  relevante  rechtsgronden tegen een

besluit kunnen aanvoeren, ongeacht of deze betrekking hebben op het eigen

belang. 

Maar is niet evengoed een andere visie op de legaliteit van het overheidsoptre-

den verdedigbaar?  Weliswaar kan worden gezegd dat een norm van objectief

publiekrecht wordt gegeven ter bescherming van een bepaald  publiek belang,

maar betekent zulks ook zonder meer dat private belangen in deze rechtsnorm

slechts bescherming vinden voorzover zij congrueren met dat publieke be-

lang? Het is in dit verband aardig kennis  te nemen van de opvattingen van de

Duitse rechtsgeleerde Henke.314 In zijn dissertatie  verwerpt hij uitdrukke lijk

het ondersch eid tussen belangen die in een publiekrechtelijke norm bescher-

ming vinden en belangen die alleen als een reflex van die norm zijn te be-

schouwen. Naar zijn mening is het doel van iedere publiekrechtelijke norm

“öffentliches Wohl und individuelle  Freiheit miteinander auszugleichen und in

einer höheren Einheit  aufzuheben”.315 “Nur im Gesetz”, aldus Henke, “und
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316 Vgl. Stroink en De Waard 1984, p. 231-232.
317 Henke 1968, p. 60: “Derjenige, dessen Angelegenheiten in dem Gesetz mit den öffentlichen

Angelegenheiten zum Ausgleich und zur höheren Einheit gebracht worden sind, und den darum
das Gesetz betrifft, und dessen Angelegenheiten ferner durch ein Verhalten der Verwaltung, das
dieses Gesetz verletzt, betroffen werden, steht der Verwaltung gegenüber und bedarf des Schutzes
und besitzt darum im Rechtsstaat ein subjektives  Recht”.

318 Dorhout 1985, p. 40.

also nur im gesetzmässigen Hande ln der Verwaltung ist die Spannung von

öffentlichen und privaten Belangen aufgehoben. Mit seiner Verletzung tritt sie

wieder ein”. 

Henke knoopt met deze opvatting - als ik het goed zie - aan bij de bijzondere

aard van de gebond enheid van het bestuur aan het recht. De rechtstaatgedach-

te houdt immers niet alleen in dat het bestuur zelf, evenzeer als de burger,

gebonden is aan het recht, maar ook dat die gebond enheid  een principieel

andere is dan voor de burger: de burger is in beginsel vrij zijn doelen en

middelen te kiezen, voor zover het recht hem niet verbiedt;  het bestuur is

onvrij, tenzij door het recht bevoegd verklaard.316 In deze onvrijheid  ligt de

waarborg voor de rechtspos itie van de burger; de gebond enheid  van het be-

stuur aan het objectieve publiekrecht vormt met andere woorden de reflectie

van de fundame ntele vrijheid van het individu. Een norm van objectief publie-

krecht is derhalve niet enkel gericht op het behartigen van een specifiek deel

van het algemeen belang, maar tevens op het waarborgen van de vrijheid van

de individuele  burger. Aldus zou men inderdaad kunnen verdedigen dat in een

publiekrechtelijke norm niet slechts een publiek belang en de daarmee congru-

erende private belangen bescherming vinden, maar dat in een dergelijke norm

juist een evenwicht is gelegen tussen enerzijds dit publieke belang en ander-

zijds de fundame ntele vrijheid van de individuele  burger. Schending van de

norm betekent dan steeds schending van de individuele  vrijheid. En schending

van de individuele  vrijheid op onrechtmatige wijze geeft de benadeelde burger

in de opvatting van Henke een ‘subjectief recht’ jegens het bestuur op

herstel.317 In deze visie vervalt het ondersch eid tussen rechtens beschermde en

zuiver feitelijke belangen en is slechts de vraag relevant,  of het overheidshan-

delen waaruit  een benadeling van deze belangen voortvloeit,  strijd met het

objectieve recht oplevert.  

De benadering van Henke spreekt mij aan. Heeft het bestuursorgaan een

besluit genomen dat strijdig is met het recht, dan moet een daardoor feitelijk

benadeelde burger dit besluit ter vernietiging aan een rechter kunnen voorleg-

gen. Dat de geschonden norm een ander belang beschermt dan dat van de

appellant en hij daarmee tegenover een medeburger een resultaat bevecht dat

niet congrueert  met zijn belang lijkt wellicht onbevredigend, maar is inherent

aan de keuze voor een bepaalde visie op de legaliteit van het overheidsoptre-

den. Zoals Dorhout opmerkte:318 

“Ook wanneer men die functie (van de administratieve rechtsbescherming, J.C.A.deP) vooral

ziet als het verschaffen van rechtsbescherming aan de individuele burger, kan zij toch niet

los gezien worden van het andere element, dat in een rechtsstaat het bestuur gebonden is aan

de wet en daaraan gehouden moet kunnen worden”.   
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319 Zie ARRS 27 november 1979, tB/S IV nr. 42 en ARRS 20 juli 1981, tB/S IV nr. 68.

Inderdaad is het zo, dat een burger overheidsbesluiten die hem in zijn belang

treffen en die rechtens niet genomen hadden mogen worden, niet behoeft te

accepteren. Dit brengt mee dat degenen die feitelijk in voldoende mate in hun

belang worden getroffen de vraag aan de orde moeten kunnen stellen of het

aangevochten overheidsb esluit rechtmatig  was, ongeacht of de beweerd elijk

geschonden rechtsnorm het belang van de appellant beoogt te beschermen.

      

6.2.3 Het geraakt zijn in een feitelijk  belang moet voldoende blijven

Op basis van bovenstaande kom ik tot de conclusie  dat het beroepsrecht in

bestuursrechtelijke procedures het best kan worden toegekend aan degene

wiens belang feitelijk door het bestreden besluit wordt getroffen. Een feitelijk

belang is als uitgangspunt voor het begrip ‘rechtstreeks bij een besluit betrok-

ken belang’ te verkiezen boven een ontvankelijkheidscriterium dat afhankelijk

is van de af te wegen belangen, of van de vraag of de appellant beschikt over

een door de beweerd elijk geschonden rechtsnorm beschermd belang. Indien

men voor een van de laatste ontvanke lijkheidscriter ia zou kiezen, dan zouden

daarmee veel burgers van beroep worden uitgesloten terwijl zij toch door het

(mogelijk  onrechtmatig) besluit feitelijk - en mogelijk  zelfs ernstig - worden

getroffen. Dit lijkt mij wat moeilijk te verteren. Bovendien zou een keuze voor

een Schutznormleer ons voor veel nieuwe tijdrovende vragen stellen, zoals

waar de grens tussen ontvanke lijkheidstoets  en de inhoudelijke beoordeling

moet worden getrokken en onder welke omstandigheden kan worden gezegd

dat een belang ‘door het recht beschermd’ is. De studie van het Duitse be-

stuursrecht heeft geleerd dat het beantwoorden van deze vragen niet eenvou-

dig is en van de rechter vaak een bewerkelijke toetsing vergt. Het lijkt mij

daarom ook vanuit proceseconomisch oogpunt niet aantrekke lijk te kiezen

voor een Schutznormleer en daarmee de bestuursrechter te belasten met het

ontwikkelen van een dergelijk  leerstuk in het Nederlandse recht.

Het feitelijk belang sluit aan bij de wijze waarop in de jurisprude ntie invulling

is gegeven aan het belanghe bbende-b egrip in de Awb. Ingevolge artikel 8:1,

eerste lid jº artikel 1:2, eerste lid Awb komt het beroepsrecht in procedures

onder de Awb toe aan degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is

betrokken. Deze regeling kan worden beschouwd als een voortzetting van

hetgeen reeds in de Wet Arob werd bepaald. Ook onder de Wet Arob gold dat

het beroepsrecht toekwam aan belanghebbenden en bepaalde artikel 7 van die

wet vervolgens, dat onder een belanghebbende moest worden verstaan “de

natuurlijke of rechtspersoon die door een beschikking rechtstreeks in zijn

belang is getroffen”. Reeds onder de Wet Arob kwam de vraag aan de orde

naar de aard van het benodigde belang. De toenmalige Afdeling rechtspraak

ontwikkelde ten aanzien van deze vraag al spoedig  een vaste lijn in haar

jurisprudentie. Hoewel zij in de Prijzenwet-zaken nog leek te kiezen voor een

belangve reiste dat afhankelijk  is van de bij de besluitvorming af te wegen

belangen,319 stelde zij zich in latere uitspraken uitdrukke lijk op het standpunt

dat het er bij de vraag naar de belanghe bbendhe id slechts om gaat of als

feitelijk gevolg van de beschikking enig belang van appellanten wordt getrof-
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321 PG Awb I, p. 153.
322 ABRS 30 januari 1997, JB 1997, 114 m.nt. H.J.S.
323 Vgl. ABRS 27 juni 1997, JB 1997, 191 m.nt. R.J.N. S.; CRvB 7 mei 1998, AB 1998, 306 m.nt.

HH en ABRS 20 september 1999, RAwb 2000, 18 m.nt. Widdershoven. 

fen.320 Met de totstandkoming van artikel 1:2, eerste lid Awb is deze onder de

Wet Arob ontwikkelde jurisprude ntiële lijn doorgetrokken. In de Nota naar

aanleiding van het Eindverslag bij de eerste tranche van de Awb stelt de

regering expliciet dat het bij de beantwoording van de ontvankelijkheidsvraag

niet relevant is of de belangen waarin de appellant beschermd wil worden deel

uitmaken van de belangen die bij de voorbereiding van het besluit waartegen

hij opkomt moeten worden afgewogen.321 Het volstaat reeds wanneer iemand

feitelijk, voldoende onderscheiden van anderen, in een eigen persoonlijk

belang wordt getroffen. In de jurispruden tie die is gewezen onder de Awb zien

we dit standpunt bevestigd. De beantwoording van de vraag of het belang van

de appellant tot weigering van, of tot het verbinden van voorwaarden aan het

bestreden besluit kan leiden hoort niet te geschieden in het kader van de

ontvankelijkheidstoetsing, maar hoort thuis bij de inhoudelijke beoordeling

van het beroep. Karakteristiek is in dit verband de uitspraak van de Afdeling

bestuursrechtspraak van 30 januari 1997,322 waarin concurrenten in beroep

opkomen tegen de acceptatie  van een melding tot oprichting van een onbe-

mand dieselverko oppunt.  Ten aanzien van de ontvanke lijkheid overweegt de

Afdeling, dat de vraag of de belangen waarin appellanten beschermd willen

worden deel uitmaken van de belangen die bij het besluit waartegen zij opko-

men moeten worden afgewogen, geen rol speelt bij de beoordeling van de

vraag of zij belanghebbenden zijn. Dit door de Afdeling gehuldigde standpunt

is door de bestuursrechter(s) in vele, andere zaken herhaald.323

6.3 Kringen van beroepsgerechtigden in bijzondere wetgeving

6.3.1 Inleiding

Een van de doelstellingen van de introductie  van de Algemene wet bestuurs-

recht was de uniformering van het bestuurs(p roces)rech t. Het doel was zoveel

mogelijk  een einde te maken aan het versnipperde stelsel van rechtsbescher-

ming tegen de overheid. Zo ook voor wat betreft de kring van beroepsgerech-

tigden: voortaan zou in beginsel de toegang tot de rechter tegen overheidsbe-

sluiten openstaan voor belanghebbenden als bedoeld  in artikel 1:2 Awb. 

In een aantal bijzondere wetten werd echter voor een van artikel 1:2 Awb

afwijkende kring van beroepsgerechtigden gekozen. Niet degene wiens belang

rechtstreeks bij het bestreden besluit is betrokken, maar een ruimere, of juist

beperktere kring van personen werd beroepsrecht toegekend. Te denken valt

aan het milieu- en ruimtelijk ordeningsrecht waar middels  de (getrapte) actio

popularis  een zeer ruime, en aan verschillende arbeidsongeschiktheidsrege-

lingen waar een zeer beperkte  kring van personen toegang tot de rechter is

verleend. In het hiernavolgende zal ik verschillende regelingen nalopen om te

zien hoe en op grond van welke argumenten de wetgever koos en kiest. 
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324 Zo werd een politieke partij - die niet als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, derde lid Awb
plegen te worden aangemerkt - wel door de Afdeling (ABRS 30 juli 1998, JB 1998, 203) in beroep
ontvangen tegen een afwijzing van een verzoek op grond van artikel 18.14 Wm om toepassing van
bestuurlijke handhavingsmaatregelen. 

325 Vgl. respectievelijk de artikelen 20.6 Wm, 18.14 Wm en 56, tweede lid, onder a WRO.
326 Zie het Verslag van de Staatscommiss ie voor de herziening van de Woningwet (on der voorzitterschap

van Van den Bergh), Den Haag 1950.  
327 Werkgroep-Duk, Rapport van de werkgroep inspraak en beroep milieuhygiëne,  Ministerie van

VROM, Verslagen, Adviezen, Rapporten  1974, nr. 29.
328 Vgl. hierover De Gier, Robbe, Backes en Van Buuren 1999, p. 5-19.
329 Vgl. Werkgroep-Duk, Rapport van de werkgroep inspraak en beroep milieuhygiëne,  Ministerie

van VROM, Verslagen, Adviezen, Rapporten  1974, nr. 29, p. 18.
330 Zie het rapport van de werkgroep-Van Kemenade 1997, p. 59.

6.3.2 Grote kringen van beroepsgerechtigden

Met name in verschillende wetten op het terrein van het milieu en de ruimtelij-

ke ordening treffen we een zogenaamde ‘getrapte  actio popularis’ aan. Hierbij

heeft ‘een ieder’ de mogelijkheid om bedenkingen aan te voeren tegen een

ontwerp-b esluit, waarna in beginsel alleen degenen die zulks hebben gedaan

tegen het uiteindelijke besluit in beroep kunnen opkomen. De actio popularis

impliceert derhalve dat in beginsel een ieder beroepsrecht toekomt,  zonder dat

er een rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken belang behoeft te wor-

den aangetoond.324 

In bijzondere wetgeving op het terrein van het milieu- en ruimtelijk ordenings-

recht wordt voor een ieder de mogelijkhe id geboden om tegen bepaalde over-

heidsbesluiten in beroep te komen. Te denken valt aan de afgifte van milieu-

vergunningen, de weigering tot het toepassen van bestuursrechtelijke dwang-

middelen bij overtreding van milieuvoorschriften en de vaststelling van be-

stemmingsplannen.325 Bezien we nu de aangevoerde argumenten voor deze

regelingen, dan valt op dat zij vooral betrekking hadden op de mogelijkheid

om vooraf bezwaar te maken en daarmee op de voorbereiding van het bestem-

mingsplan en de milieuvergunning. Zowel de commissie-Van den Bergh,326

als de werkgroep-Duk327 benadrukken het belang van een goede en zorgvuldi-

ge besluitvorming. Men was van mening dat een recht voor een ieder om in

deze fase van de procedure bezwaar te maken kon bijdragen aan de zorgvul-

digheid  van de besluitvorming en uiteindelijk  aan de kwaliteit  van het

besluit.328 Bij het toekennen van beroepsrecht aan een ieder die vooraf be-

zwaar had gemaakt werd blijkbaar als vanzelfsprekend uitgegaan van een

bestaande koppeling terzake. Met name de werkgroep-Duk legde een expliciet

verband tussen inspraak, dat wil zeggen de mogelijkheid om voorafgaand aan

het besluit zijn bezwaren daartegen kenbaar te maken, en het recht van be-

roep, dat zij als compleme ntair aan de inspraak beschouwde.329  

De getrapte  actio popularis  in zowel het milieu- als ruimtelijk ordeningsrecht

is sedert de invoering ervan met enige regelmaat voorwerp van discussie

geweest.  Vrij recent gebeurde dit nog naar aanleiding van het rapport ‘Bestuur

in geding’ van de werkgroep-Van Kemenade,330 waarin zelfs wordt voorge-

steld de getrapte  actio popularis  af te schaffen. Uit het naar aanleiding van dit

rapport verschenen onderzoek van de Universiteit  Utrecht lijkt de conclusie  te

kunnen worden getrokken dat de uitkomst van de discussie  over de vraag of
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331 Zie De Gier, Robbe, Backes en Van Buuren 1999.
332 Zie over de argumenten  voor handhaving van de actio popularis De Gier, Robbe, Backes en Van

Buuren 1999, p. 48-49. 
333 Zie ook De Gier, Robbe, Backes en Van Buuren 1999, p. 52.
334 Zie bijvoorbeeld Verschuuren  1993, p. 289.

de actio popularis  bestaansrecht heeft in het bestuursrecht in hoge mate wordt

bepaald  door het perspectief van waaru it men deze vraagstelling benadert. 331 

Zo kan men zich op het standpunt stellen dat de actio popularis  nu eenmaal

bestaat en dus kan worden gehandhaafd  zolang er geen goede argumenten

bestaan om deze af te schaffen.332 In dat geval moet inderdaad worden toege-

geven dat uit empirisch onderzoek is gebleken dat van een aanzuigende en

daarmee juridiserende werking van de actio popularis  geen sprake lijkt te zijn.

Gebleken is immers dat niet-belanghebbenden in het algemeen slechts in zeer

geringe mate ageren tegen milieuvergunningen en bestemmingsplannen.

Anders gezegd, er lijken als gevolg van de actio popularis  niet (veel) meer

burgers van hun recht op inspraak of het instellen van beroep gebruikt te

maken, dan zij die ook belanghebbend zouden zijn. Getalsma tig bezien zou

het doen vervallen van de actio popularis  daarom slechts een geringe lasten-

verlichting betekenen. Daar wordt dan nog aan toegevoegd, dat de actio popu-

laris zelfs het proceseconomisch voordeel heeft, dat niet in ieder geding ten

aanzien van elk der appellanten de vraag moet worden gesteld of deze als

belanghebbende kan worden beschouwd, of dat er zelfs hele procedures moe-

ten worden gevoerd om deze vraag uiteindelijk  in hoogste  instantie beant-

woord te krijgen. Een belangrijke formele grond, aldus voorstanders, die

leiden kan tot de toch meestal weinig bevrediging schenkende niet-ontvank-

elijk verklaring, wordt hiermee weggenomen. 

Men zou echter ook kunnen redeneren - en ik voel daar wat meer voor - dat

het uitgangspunt in ons bestuursrecht is dat rechtsbescherming in beginsel

alleen moet openstaan voor belanghebbenden. Wil men hiervan afwijken, dan

zijn daarvoor gegronde redenen nodig. Het betreft hier een algemeen

bestuursrechtelijk-dogmatisch gezien zwaar punt.333 In de omstandig heid dat

er van een beroepsrecht voor een ieder een verhoging van de kwaliteit  van het

besluit valt te verwachten lijkt een zodanig  zwaarwegende motivering dan niet

te kunnen worden gevonden, nu er door niet-belanghebbenden slechts weinig

gebruik  wordt gemaakt van de actio popularis. Dus als er dan niet méér bur-

gers in beroep opkomen dan zij die ook als belanghebbende kunnen worden

aangeme rkt, dan is er blijkbaar ook weinig aanleiding om in plaats van het

belanghe bbende-b egrip van artikel 1:2 Awb een actio popularis  te hanteren.

Nu is er door voorstanders ook wel een meer principieel argument aangevoerd

voor de actio popularis. Gesteld  wordt dat de stemloosheid van bepaalde

milieubelangen maakt dat het recht op rechtsbescherming niet mag worden

voorbehouden aan een beperkte  kring van belanghebbenden.334 Nu mag de

stemloosheid van bepaalde belangen er ook naar mijn opvatting inderdaad niet

toe leiden dat überhaupt geen rechtsbescherming mogelijk  is, maar dat behoeft

ook helemaal niet het gevolg te zijn van het hanteren van het belanghebbende-

begrip. Immers, er zijn toch altijd nog belangenorganisaties die blijkens arti-

kel 1:2, derde lid, Awb als belanghebbende voor dergelijke belangen in rechte

kunnen opkomen? 
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335 Zie hierover Verschuuren  2000b, p. 178-183.
336 Memorie van toelichting, Kamerstukken  II 1999/2000, 27 023, nr. 3, p. 6. Het nieuwe artikel 3:15,

tweede lid Awb opent de mogelijkheid om in bijzondere wetgeving af te wijken. 
337 Eveneens, memorie van toelichting, Kamerstukken  II 1999/2000, 27 023, nr. 3, p. 6.    
338 Kamerstukken  II 2002/03, 28600 XI, nr. 3, p. 7.
339 Verslag van een notaoverleg, Kamerstukken  II 2002/03, 28600 XI, nr. 60.
340 Vgl. bijvoorbeeld artikel 73, eerste en tweede lid, (oud) ZW, artikel 128, eerste en tweede lid, (oud)

WW en artikel 52, eerste lid, (oud) AOW.
341 Zie bijvoorbeeld artikel 74, onder d, (oud) ZFW, artikel 87, tweede lid, (oud) WAO en artikel 74,

eerste lid, ten eerste, (oud) ZFW.
342 Zie hierover Noordam 1995, p. 33.

Vooralsnog lijkt de getrapte  actio popularis  in het milieu- en ruimtelijke

ordeningsrecht nog niet meteen te worden afgescha ft. Weliswaar heeft de

wetgever naar aanleiding van de juridiserings discussie  besloten tot het in

elkaar schuiven van de afdelingen 3.4 en 3.5 Awb tot een uniforme openbare

voorbereidingsprocedure, waarbij  enkel belanghebbenden tot de besluitvor-

mingsprocedure  worden toegelaten. De vraag is echter of dit toch niet vooral

een cosmetische ingreep is;335 de actio popularis  verdwijnt wel uit de Awb,

maar dit behoeft nog niet te leiden tot het afschaffen ervan. De toelichting bij

het wetsvoorstel opent namelijk  uitdrukke lijk de mogelijkheid deze in bijzon-

dere wetgeving in stand te laten.336In de toelichting staat zelfs dat de bestaan-

de kring van belanghebbenden zal worden gehandhaafd, zodat onder andere

voor milieubesluiten ‘een ieder’ toegang heeft tot de voorbereidingsprocedu-

re.337 Op dit moment lijkt de discussie  over het voortbestaan van de actio

popularis  echter wel weer enigszins op te laaien. Zo wordt in de begroting van

Minister Kamp in het kabinet Balkenende I opnieuw nader onderzoek naar het

afschaffen van de actio popularis  voorgesteld.338 En nog recenter is de door

mevrouw Spies (CDA) ingediende motie ertoe strekkende om het recht van

beroep in de gevallen waarin er slechts beperkte, locale milieueffecten op het

gebied van stank en geluidhinder zouden zijn, te beperken tot direct belang-

hebbenden.339 De toekomst zal ons leren wat er met de actio popularis  ge-

beurt.

6.3.3 Kleine kringen van beroepsgerechtigden

In bepaalde bijzondere regelingen wordt het beroepsrecht wel toegekend aan

een beperkt omschreven kring van beroepsgerechtigden; beperkt althans in

verhouding tot het belanghe bbende-b egrip in de zin van artikel 1:2 Awb. Dit

is met name het geval in het sociale zekerheid srecht.  Hoewel het

belanghe bbende-b egrip van de Awb in beginsel ook van kracht is in zaken op

het terrein van de sociale zekerheid, laten vooral de arbeidsongeschiktheidsre-

gelingen toch een enger belanghe bbende-b egrip zien. 

In het sociale zekerheidsrecht van voor 1994 werd soms de term belangheb-

bende gebruikt als aanduiding van de beroepsgerechtigde, al ontbrak veelal

een omschrijving van die term.340 In andere gevallen werd met zoveel woor-

den bepaald  dat de bevoegd heid om beroep in te stellen toekwam aan de ‘verze-

kerde’ of de ‘werkgever’341. In het algemeen zou kunnen worden gezegd dat

beroepsrecht toekwam aan de aanvrager van een prestatie, of degene op wie

een (premie)verplichting rustte.342 Derde-belanghebbenden waren praktisch

onbekend. De Awb-wetgever heeft deze situatie voor de sociale zekerheid
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343 Het ging hierbij om de WAO, de ZW, de AAW, de WW, de AKW, de AOW, de AWW en de TW.
344 TK 1991-1992, 22 495, nr. 3, blz. 97 en 247.
345 Zie Van Male 1992a, p. 40-41 en Kamerstukken II 1992/1993, 22 495, nr. 20 (amendement-Jurgens

tot schrapping van het door de regerin g voorgestelde belanghebbende-begrip voor een aantal sociale
zekerheidswetten).

346 De Algemene Arbeidsongesch iktheidswet  (AAW), een volksverzekering, bestond sinds 1976 naast
de WAO. Deze regeling is echter ingetrokken. In verband met een ingrijpende herziening van de
wijze van financiering van de WAO is de AAW verdwenen en zijn de Wet arbeidsongeschiktheidsver-
zekering zelfstandigen  (WAZ) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandi capten
(WAJONG) in werking getreden.   

aanvank elijk willen continueren,343 omdat een eventuele  uitbreiding van de

kring van beroepsgerechtigden door het onverkort van toepassing verklaren

van het Awb-be langhebb ende-beg rip onwense lijk werd gevonden:344

“Om een ongewenste uitbreiding van het belanghebbende-begrip in de jurisprudentie de pas

af te snijden en derhalve de huidige kring van beroepsgerechti gden te handhaven, zulks met

inbegrip van degenen die op grond van erfopvolging daartoe worden gerekend, is niettemin

op een aantal plaatsen in de sociale zekerheidswetgeving het belanghebbende-begrip gecon-

cretiseerd (...)”.

Omdat een dergelijke uitzonder ingspositie  voor het sociale zekerheidsrecht op

nogal wat kritiek stuitte,345 is de wetgever uiteindelijk  overstag gegaan. Als

uitgangspunt werd gekozen dat het Awb-bela nghebb ende-beg rip ook voor

sociale zekerheidszaken zou gelden. Een uitzondering op deze hoofdregel

vormden de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Zowel in artikel 2a ZW, artikel

2a WAO als in artikel 3a AAW (en thans in artikel 94 WAZ en artikel 68

WAJONG)346 werd bepaald  dat onder een belanghebbende als bedoeld  in

genoemde regelingen moet worden verstaan ‘degene op wiens aanspraken het

besluit betrekking heeft’. De ratio van deze beperkte  kring van beroepsgerech-

tigden was te voorkomen dat de werkgever als beroepsgerechtigde zou kunnen

optreden tegen de arbeidsongeschiktheidsverklaring van zijn werknemer.  In

een dergelijk  geval zou immers de vraag rijzen of, en zo ja, op welke manier

het medisch dossier van de werknemer aan de werkgever ter kennis  zou moe-

ten worden gebracht.  Het is echter de vraag in hoeverre dit als een

‘belanghebbende-probleem’ mag worden beschouwd. Als de gedachte  over

hoe de optimale  kring van beroepsgerechtigden er uit moet zien mogelijk  tot

een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van andere betrokkenen leidt, dient

daarvoor dan niet bij de vormgeving van de procedure een oplossing te wor-

den bedacht in plaats van bepaalde burgers zonder meer van rechtsbescher-

ming uit te sluiten? De Awb voorziet in de artikelen 8:32 en 8:48 Awb reeds

in mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen. Vooralsnog worden werk-

gevers echter uitdrukke lijk buiten de kring van beroepsgerechtigden gehou-

den. Of toch niet helemaal?  Met de inwerkingtreding van de Wet Premiediffe-

rentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschikten (Wet Pemba) is de oor-

spronkelijk  in artikel 2a WAO geformuleerde, afwijkende definitie van het

belanghe bbende-b egrip komen te vervallen. In plaats daarvan geldt per 1

januari 1998 voor het beroepsrecht op grond van de (nieuwe) WAO de be-

stuursrechtelijke hoofdreg el, neergelegd in artikel 8:1 Awb, waarbij  de moge-

lijkheid van bezwaar en beroep wordt toegekend aan belanghebbenden in de
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347 Zie CRvB 12 februari 2001, RAwb 2001, 71 m.nt. J.C.A. de Poorter. Zie eveneens CRvB 13 februari
2002, AB 2002, 15 m.nt. FP, waarbij de werkgever zelfs ‘zonder meer’ belanghebbend lijkt te worden
geacht. 

zin van artikel 1:2 Awb. En naar het oordeel van de CRvB behoort daartoe

ook de niet-eigen risico dragende werkgever.347     

6.4 Slotopmerkingen

Aan het eind van dit hoofdstuk kan worden gezegd dat de zelfstandige actie

karakteristiek is voor het bestuursre cht. Het is in het bestuursrecht weinig

zinvol te spreken van een subjectief publiekrecht en dus ook van een aan zo’n

recht accessoire actie. Dit betekent dat de wetgever zal moeten bepalen aan

wie beroepsrecht toekomt in procedures tegen overheidsbesluiten. 

De notie van geschillenbeslechting als primaire doelstelling van het stelsel van

bestuursrechtspraak biedt de wetgever hierbij niet direct houvast,  omdat in

beginsel iedereen een geschil  met de overheid  kan hebben over een besluit.  De

functie van geschillenbeslechting kan uiteindelijk  echter niet los worden

gezien van het element dat in een rechtsstaat ook het bestuur gebonden is aan

het recht en daaraan gehouden moet kunnen worden. Dit betekent dat degene

die feitelijk in zijn belangen wordt getroffen door een overheidsb esluit dat

rechtens niet genomen had mogen worden, dit niet behoeft te accepteren. Dit

brengt met zich dat de feitelijk in zijn belang getroffen burger in rechte de

vraag aan de orde moet kunnen stellen of het aangevochten overheidsb esluit

rechtmatig  was, ongeacht de vraag of de beweerd elijk geschonden rechtsnorm

mede het belang van deze burger beoogt te beschermen.

In bijzondere wetgeving blijkt op sommige punten een andere kring van

beroepsgerechtigden te worden aangewezen. Het uitgangspunt zou echter

moeten zijn dat beroepsrecht in procedures tegen overheidsbesluiten in begin-

sel wordt toegekend aan belanghebbenden, tenzij er goede redenen zijn de

kring ruimer of enger te trekken. Het is echter maar de vraag of zulke overtui-

gende redenen zijn aan te wijzen voor de ruime kring van beroepsgerechtig-

den in het ruimtelijk bestuursrecht en het milieurecht,  en voor de enge kring in

het sociale zekerheid srecht.



348 Ik ontleen deze titel aan het proefschrift van Van Buuren 1978, p. 32.
349 Over deze eisen, zoals dat het moet gaan om een eigen, persoonlijk, objectief  bepaalbaar en

rechtstreeks bij het besluit betrokken belang, kom ik in deel III nog uitvoerig te spreken.
350 Van Wijmen 1981, p. 229.
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Proeve van een omgrenzing van de optimale kring van

beroepsgerechtigden348 

7.1 Behartiging van andere dan uitsluitend eigen, individu ele be-

langen?

7.1.1 Inleiding

In het vorig hoofdstuk ben ik tot de conclusie  gekomen dat het beroepsrecht in

een stelsel van effectieve geschillenbeslechting zoals we dat in ons bestuurs-

recht kennen, het best kan worden toebedee ld aan degene wiens belang feite-

lijk door het bestreden besluit is getroffen. Hierbij  werd vooral gesproken

over de individuele  burger die in rechte wenst op te komen voor diens eigen,

individuele  belangen. Natuurlijke en rechtspersonen, evenals  andere entiteiten

wier eigen, individuele  belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken moet de

gelegenh eid worden geboden door middel van een actie deze belangen in

rechte te behartigen. Het behoeft hierbij niet uitsluitend te gaan om materiële,

op geld waardeerbare  belangen. Ook voor immateriële  belangen, mits vol-

doende bepaalbaar en rechtstreeks bij het besluit betrokken, dienen zij te

kunnen opkomen.349 

Bij de vormgeving van de kring van belanghebbenden verdient echter ook de

plaats van het beroepsrecht voor organisaties en bestuursorganen de aandach t.

Moet het feitelijk-b elangh ebben debeg rip zo worden uitgelegd, dat belangenor-

ganisaties en bestuursorganen de mogelijkhe id wordt geboden om in rechte op

te komen voor zogenaamde boven-ind ividuele belangen? Met andere woor-

den: voor belangen die zich er niet voor lenen om als exclusief te worden

behandeld; die zich niet laten verbinden aan de (rechts)persoon van de aanleg-

ger, met uitsluiting van anderen.350 Of moet aan tegenstanders  worden toege-

geven dat een dergelijk  actierecht fundamen tele democratische en rechtsstate-

lijke waarden negeert en bovendien leidt tot juridisering? Deze en andere

aspecten zullen in dit hoofdstuk aan de orde worden gesteld ten einde een

antwoord te kunnen geven op de basale, principiële  vraag of het bestuursrecht

überhaupt mogelijkheden behoort te bieden om in rechte op te treden voor

andere dan uitsluitend eigen, individu ele belangen.    

7.1.2 Collectieve belangen: groeps- en ideële belangen

7.1.2.1 Het boven-ind ividuele karakter            
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351 Van Nispen 1988, p. 3. Frenk (1994, p. 4) hanteert een meer formele definitie,  namelijk: “(...)De
bevoegdheid van belangenorgani saties om bij de burgerlijke rechter een rechtsvordering in te stellen
ter bescherming van het belang waarvan zij de behartiging op zich hebben genomen”. 

352 Zie de oratie van Verburgh 1974, p. 9.
353 Vgl. ook Zonderland 1971, p. 5 e.v. en Verburgh 1974, p. 8.
354 Zie Witteveen 1997, p. 15-34. Zie ook Koopmans 1991, p. 168.
355 Ik kom over dit onderscheid tussen algemeen en ideëel belang hierna nog te spreken.
356 Dit in afwijking van de door de wetgever gekozen terminologie in artikel 1:2, derde lid Awb. Daar

lijken de termen ‘collectief’ en ‘algemeen’ belang respectievelijk als synoniemen te worden gebruikt
voor wat ik noem ‘groeps-’ en ‘ideële’ belangen. 

357 Verburgh 1974, p. 8.
358 Heldeweg, Schlössels en Seerden (2000, p. 45) spreken in dit verband van het gemeenschappelijk

belang als meerwaarde van de organisatie.  Zie voor een gelijke opvatting Van Buuren 1992, p. 609.

Collectieve acties worden wel gedefinieerd als: ‘het optreden in rechte door

rechtspersonen ter behartiging van andere dan de specifiek eigen belangen,

met name een groepsbelang of een algemeen belang’.351 In navolging van

Verburgh wordt doorgaans een tweedeling aangebracht tussen: groepsacties

en algemeen belang-acties.352 In het eerste geval gaat het, zo zou men kunnen

zeggen, om het belang van een in abstracto  aan te duiden, doch in feite geslo-

ten groep van personen. Bij algemeen belang-acties lijkt het daarentegen te

handelen om belangen die een zodanig  individu-overstijgend karakter hebben

dat zij een facet vormen van vrijwel ieders bestaan.353 Zonder nu het door

Verburgh gemaakte  ondersch eid meteen te willen bestrijden, acht ik het echter

zuiverder om ten aanzien van de laatste categorie  niet de  - zowel naar functie

als naar inhoud moeilijk bepaalbare -354 term ‘algemeen belang’ te gebruiken,

maar in plaats daarvan te spreken van een ‘ideëel belang’; zo kan het belang

van de bescherming van het leefmilieu wel als ideëel belang worden aang-

eduid, maar dit maakt het milieubehoud nog niet tot hét algemeen belang.355 Ik

spreek in het hiernavolgende dan ook liever van groeps- en ideële belangen

als species van het genus collectief belang.356  

Waarin  verschilt  de actie op grond van een collectief belang nu van die op

basis van een eigen, individueel belang? Verburgh lijkt het antwoord vooral te

zoeken in de omstandig heid dat het bij collectieve acties steeds gaat om vor-

deringen waarvan de toe- of afwijzing niet alleen de rechten en belangen van

de procederende partijen raakt, maar ook die van veel niet bij het proces

betrokkenen.357 Hoewel dit ten aanzien van acties in civilibus wellicht een

sluitend ondersch eid lijkt, kan daarmee voor wat betreft het bestuursrecht naar

mijn mening niet worden volstaan. In het bestuursrecht komt het immers ook

bij acties waarbij  wordt opgekomen voor een eigen, individueel belang niet

zelden voor dat de uitkomst van het geding de belangen van anderen dan de

appellant raken. Dit is met name het geval bij besluiten die naast de geadres-

seerde, ook vele derde-belanghebbenden raken. Het verschil  tussen individue-

le en collectieve acties moet mijns inziens dan ook niet zozeer worden gezocht

in de reikwijdte  van de uitspraak, maar veeleer in de aard van het belang in

kwestie. Het gaat bij collectieve acties om naar hun aard andere, dat wil zeg-

gen boven-in dividuele  belangen. Dit geldt voor ideële belangen, zoals het

belang van bescherming van het leefmilieu, maar ook voor de zogenaamde

groepsbelangen. Het groepsbelang is immers meer dan de som der individuele

belangen van elk der leden; het is het belang van de organisatie  als zodanig.358
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359 Verburgh 1974, p. 8-9. Een vergelijkbare opvatting als die van Verburgh treffen we aan bij Van
Wijmen en Hoogendijk-Deutsch 1976, p. 100-101.

360 Aldus Van Buuren 1978, p. 117. 
361 Van Buuren 1978, p. 117.
362 Vgl. in dit verband ook ABRS 28 februari 2000, AB 2000, 188 m.nt. MSV: “Het oordeel van de

rechtbank dat het bij belangen van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1:2 lid 3 Awb moet
gaan om een aan de statutaire doelstelling ontleend collectief belang, dat voor een besluit direct
wordt of dreigt t e worden aangetast , waarbij  het belang los kan worden gezien van dat van individ uele
leden, en waarvan de behartiging de trekken dient te vertonen van  behartiging van boven-individuele
belangen, acht de Afdeling juist”. Vgl. eveneens het jaarverslag van de Raad van State 1999/2000,
p. 81-82.

363 Met Van Gestel heb ik dit reeds op een eerder moment proberen duidelijk te maken: zie Van Gestel
en De Poorter 2002, p. 90.

364 Van Buuren 1978, p. 117.

De groepsbe lang-actie  onderscheidt zich zo ben ik, anders dan Verburgh,359

van mening niet zozeer in kwantiteit  als wel in kwaliteit  van de individuele

vordering. Het gaat om een naar zijn aard ander belang.  

7.1.2.2 Een ondersch eid tussen groeps- en ideële belangen?

In de literatuur pleegt er doorgaans een ondersch eid te worden aangebracht

tussen enerzijds groepsbelangen en anderzijds ideële belangen. Bij groepsbe-

langen wordt dan gedacht aan belangen die niet (objectief gezien) van gelijke

betekenis  zijn voor een ieder, maar gebonden zijn aan een bepaalde groep

mensen, die allen dezelfde hoedanig heid bezitten.360 Als voorbeelden van

dergelijke groepen met een gemeens chappelijk  belang noemt Van Buuren:

middenstanders, buurtbewoners, werknemers  en weggebruikers.361 Het

groepsbelang is hierbij het - de belangen van de individuele  leden overstijgend

- gemeens chappelijk  belang van de groep als zodanig.362 Het groepsbelang

kan niet simpelweg worden gezien als een optelsom van de individuele  be-

langen van elk der leden, alleen al niet omdat deze laatste belangen vaak

helemaal niet zo eenduidig  zijn. Waar het bijvoorbee ld gaat om het collectieve

belang van een bewone rsorganisa tie die zich in rechte verzet tegen de komst

van een afvalverwerkingsinrichting in de onmiddellijke omgeving van hun

woningen, zullen de individuele  belangen vaak veelsoortig  zijn.363 Sommige

bewoners  vrezen wellicht stankoverlast of stofhinder als gevolg van rondsling-

erend zwerfvuil,  terwijl anderen juist bang zijn voor geluidsoverlast als gevolg

van het toenemend vrachtverkeer. Weer anderen zullen zich uitsluitend of

vooral bekommeren om de waardedaling van hun bezit bij een eventuele

verkoop, terwijl een enkeling zich wellicht zorgen zal maken om het behoud

van in de buurt voorkomende bedreigde plant- of diersoorten. De bewonersor-

ganisatie  behartigt in zo’n geval niet al deze individuele  belangen afzonder-

lijk, maar treedt in rechte op voor het gemeensc happelijk  belang van de om-

wonenden. Dit groepsbelang moet als het ware los worden gezien van de

afzonderlijke belangen van de individuele  leden. 

Naast deze groepsbelangen zijn er de zogenaamde ideële belangen. Eerder

omschreef ik deze als belangen die een zodanig  individu-overstijgend karakter

hebben dat zij een facet vormen van vrijwel ieders bestaan. Het zijn niet de

belangen van aanwijsbare mensen, aldus Van Buuren,364 maar belangen die

voor iedereen van betekenis  zijn, zij het dan dat niet door allen aan zo’n
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365 Van Buuren 1978, p. 117.
366 Van Buuren (1978, p. 118) komt dan ook tot de conclusie dat wij daarom in beginsel geen

onderscheid dienen te maken tussen deze twee soorten belang-acties. 
367 Van Gestel en De Poorter 2002, p. 90.
368 Zie ook Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2002, p. 71.
369 Koopmans 1991, p. 168. Begrippen als ‘openbare orde’, ‘soevereiniteit’, ‘gelijkheid voor de wet’,

‘algemeen belang’, ‘redelijkheid’ e.d. vervullen, aldus Koopmans, de rol van wisselstukken  in de
gereedschapsdoos van de jurist. Zie ook Witteveen (1997, p. 15-34) die stelt dat het algemeen belang
een nuttige fictie behelst, waarvan de inhoud niet in abstracto kan worden vastgesteld.    

algemeen belang dezelfde waarde wordt toegekend. Als voorbeeld  van zulke

belangen wijst Van Buuren op het belang van een evenwichtige ruimtelijke

ordening, het consumentenbelang, milieubeheer, natuurbescherming, werkge-

legenheid  en openbaar vervoerbeleid.365 Het ondersch eid tussen groepsbelang-

en en ideële belangen lijkt echter vooral gradueel van aard. In een enkel geval

is het wellicht goed mogelijk  aan te geven of we te maken hebben met een

groeps- of ideëel belang, er zijn echter talrijke grensgevallen waarin dat heel

wat lastiger is. Zo vraagt Van Buuren zich af in welke categorie  bijvoorbee ld

een ANWB, een invalidenbond of een organisatie  van natuurvrienden moet

worden ingedeeld.366 Met Van Gestel heb ik gewezen op het geval waarbij  een

milieuactiegroep zich in rechte verzet tegen geluidsoverlast veroorzaakt door

een vliegveld.367 Behartigt deze dan louter het belang van de omwonenden bij

het voorkomen van hinder om ongestoord te kunnen genieten van private

eigendom of (ook) het belang bij een schoon milieu sec? Zeker van veel

milieubelangen kan worden gezegd dat zij niet alleen als ideële belangen,

maar evenzeer als belangen van de bewoners van een bepaalde streek kunnen

worden aangeme rkt.368 Het gemeens chappelijk  boven-ind ividuele karakter en

de daarmee ingegeven schimmigh eid van het grensgebied tussen groeps- en

ideële belangen leidt ertoe dat ten aanzien van de vraag naar de toelaatbaar-

heid van collectieve acties in beginsel geen ondersch eid moet worden gemaakt

tussen groepsbelang-acties en ideëel belang-acties. De vraag laat zich veeleer

stellen in hoeverre en om welke redenen het passend is bepaalde entiteiten de

bevoegd heid toe te kennen om in rechte op te komen voor boven-ind ividuele

belangen.  

7.1.3 Het algemeen belang

In het voorgaande heb ik met opzet de term ‘algemeen belang’ vermeden en in

plaats daarvan gesproken van een ‘ideëel belang’. De reden daarvoor is dat er

mijns inziens een verschil  bestaat tussen wat ik hierboven een ideëel belang

noemde en het algemeen belang. In de eerste plaats moet aan Koopmans

worden toegegeven dat wij ten aanzien van het begrip algemeen belang wor-

stelen met een dubbel definitieprobleem:369 “Zowel functie als inhoud ervan

zijn weliswaar bij elke concrete  toepassing te omschrijven, maar deze ver-

schillende omschrijvingen kunnen nauwelijks onder één noemer worden

gebracht (behalve die van de gebezigde kwalificatie  zelve)”. Hoewel een naar

inhoud en functie onbepaa ld rechtsbegrip, kan het inderdaad in een concrete

bestuursrechtelijke context wel degelijk wat preciezer worden geduid. Een

structuurelement in deze bestuursrechtelijke context vormt immers de (eenzij-

dige) uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegd heid door een bestuurs-
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370 Deze discussie is niet nieuw.  Zie bijvoorbeeld reeds de dissertaties  van Van Wijmen, Recht, belang
en rechtsbescherming, Den Haag 1981 en Groenendijk, Bundeling van belangen bij de burgerlijke
rechter, Zwolle 1981. 

371 Vgl. respectievelijk artikel 56, tweede lid, onder a WRO, 20.6 en 18.14 Wm. 
372 Zie ook De Gier, Robbe, Backes en Van Buuren, 1999.
373 Polak 1999, p. 12.
374 In die lijn althans Versteden 1997, p. 943 e.v.: “Een volgend aspect betreft het belanghebbende-begrip

dat als uitgangspunt voor het aanwenden van rechtsmidd elen geldt. Daaronder vallen ook de
zogenaamde ideële belanghebbenden, waaronder rechtspersonen  die zich uit hoofde van statuten
en feitelijke werkzaamheid met de behartiging van een onderdeel van het algemeen belang bezig
houden. Deze zijn als mogelijke appellanten  via de jurisprudentie binnengekomen. De discussie

orgaan, die juist is gericht op het concretiseren van de notie algemeen belang.

Het algemeen belang is met andere woorden het algemene rechtvaardigings-

idee waarop de bevoegdheidsuitoefening door een bestuursorgaan in een

concreet geval is gericht.  Zulks betekent dat hetgeen in een concreet geval in

het algemeen belang is telkens een afweging is van de in het geding zijnde

publieke en private belangen. Zo is bijvoorbee ld het belang van bescherming

van het leefmilieu of meer specifiek van de bescherming van de ‘ecologische

waarden’ van een bepaald  natuurgebied wel een ideëel belang, maar dit maakt

milieubehoud nog niet tot het algemeen belang. Wat het algemeen belang

vereist in een concreet besluitvormingsproces bijvoorbee ld op het terrein van

het milieurecht is juist de  resultante  van verschillende relevante  individuele,

groeps-, ideële en publieke belangen tegen elkaar.  

7.2 Beroep door organisaties ten behoeve van collectieve belangen

7.2.1 De collectief belang-actie: een juridisch monstrum?

Naar aanleiding van het rapport ‘Bestuur in geding’ van de werkgroep Van

Kemenade is opnieuw discussie  ontstaan over het bestaansrecht van de actio

popularis  in het bestuursre cht;370 de mogelijkhe id van een ieder om tegen

bepaalde overheidsbesluiten, zoals de vaststelling van een bestemmingsplan,

de afgifte van milieuvergunningen en de weigering tot het toepassen van

bestuursrechtelijke dwangmiddelen bij overtreding van milieuvoorschriften, in

beroep te komen ongeacht het daaraan ten grondslag liggende belang.371

Achter de niet empirisch gestaafde kritiek,372 dat deze ruime beroepsmogelijk-

heid tot onnodige juridisering en het ontstaan van een claimcultuur zou leiden,

lijken vooral meer principiële  bezwaren schuil te gaan tegen een ruime uitleg

van het belanghebbende-begrip. Met Polak kan worden vastgesteld  dat de

teneur van het rapport-Van Kemenade lijkt te zijn dat slechts zij die persoon-

lijk schade ondervinden van besluiten daartegen zouden moeten kunnen opko-

men.373 Het in rechte opkomen voor collectieve, met name ideële belangen

door (vooral)  maatschappelijke organisaties zou vanwege de politieke aard

van deze geschillen niet bij de rechter, maar bij het bestuur thuishoren.374 
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die in beroepsprocedu res met dit soort ‘belanghebbenden’ wordt gevoerd is doorgaans in hoge mate
van politieke aard en hoort deze niet in de sfeer van het bestuur thuis?”

375 Teunissen 1996, p. 309.
376 Zie bijvoorbeeld Tak 1997, p. 218-219. 
377 Vgl. Heldeweg, Schlössels en Seerden 2000, p. 54.
378 Heldeweg, Schlössels en Seerden 2000, p. 53.

De gedachte  dat maatschappelijke organisaties zich in rechte niet de beharti-

ging van allerlei collectieve belangen zouden moeten kunnen aantrekken

vanwege hun gebrek aan democratische legitimatie en de doorkruising van

rechtsstatelijke uitgangspunten, vindt ook in de literatuur gehoor. Zo zouden

maatschappelijke verbanden zich, volgens Teunissen,375 niet moeten kunnen

identificeren met belangen die zij persoonlijk  zien als het algemene belang om

hun wil op te leggen aan anderen. Weer anderen waarschuwen voor het ont-

staan van niet democratisch gelegitimeerde ‘pseudo-overheden’376 en voor

politisering van de rechtspraak.377 De gedachte  in deze - door Heldeweg,

Schlösse ls en Seerden als klassiek-libe rale stroming aangeduide -378 opvatting

is dat de democratisch gelegitimeerde organen van de staat exclusief zorg

dragen voor de determinatie  van publiekrechtelijke belangen. Door nu maat-

schappelijke organisaties de bevoegd heid toe te kennen om in rechte op te

komen ter behartiging van  met name ideële belangen zou de slechts aan

politieke controle  onderhevige eindverantw oordelijkh eid van het bestuursor-

gaan voor de behartiging van het algemeen belang worden doorkruis t.

Maar is deze vrees voor het ontstaan van surrogaat-overheden en politisering

van rechtspraak eigenlijk  wel gerechtvaardigd? Ik denk dat zeker voor wat

betreft het bestuursrecht de soep niet zo heet gegeten hoeft te worden als dat

deze in de ‘klassiek-liberale’ stroming wel wordt opgediend. Met het toeken-

nen van beroepsrecht aan organisaties ten behoeve van hun statutaire doelstel-

lingen wordt hen immers nog niet de bevoegdh eid toegekend naar eigen

inzicht invulling te geven aan de notie algemeen belang. Hen wordt slechts het

recht verleend een door het (democratisch gelegitimeerd) bestuursorgaan

genomen besluit ter toetsing op rechtmatigh eid aan een rechter voor te leggen.

Met het toekennen van beroepsrecht wordt een belangen organisatie  slechts

een aanspraak verleend op niet meer dan een rechtmatige bevoegdheidsuitoe-

fening door het bestuursorgaan. Zulks laat echter de bevoegd heid van het

bestuursorgaan om binnen de grenzen van het recht naar eigen inzicht invul-

ling te geven aan de hem toegekende bevoegdh eid onverlet.  Binnen de gren-

zen van het recht, omdat de ‘verantwoordelijkheid’ van het bestuur voor de uit

te oefenen bevoegd heid naar mijn mening niet kan betekenen dat het bestuur

ook als laatste instantie moet kunnen oordelen over dwingend recht. Dit raakt

de kern van de rechtsstaat:  de gebond enheid van het bestuur aan het recht.

Ook, of wellicht beter juist een beslissing van een overheidsorgaan moet aan

een rechterlijke toetsing kunnen worden onderworpen. Of een dergelijke

toetsing nu wordt geïnitieerd door een willekeurige burger of door een belang-

enorgan isatie is daarbij  vanuit principieel-re chtsstatelijk  oogpunt niet eens zo

belangrijk. In beide gevallen zal de bestuursrechter immers met gepast respect

voor de beleidsvrijhe id van het bestuursorgaan een oordeel moeten geven over

de rechtmatigh eid van het bestreden besluit. 
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379 Nieuwenhuis 1998, p. 9-17.
380 Nieuwenhuis 1998, p. 15.
381 Het begrip ‘stemloos belang’ lijkt op het eerste gezicht niets meer dan een pleonasme. Ideële belangen

zijn immers naar hun aard alle boven-indivi dueel en daarmee per definitie niemands eigen en
persoonlijke,  in rechte te verdedigen, belang. Als men spreekt van stemloze belangen lijkt men
daarmee echter veeleer te doelen op situaties  waarin er geen individuele belangen aanwijsbaar zijn
die congrueren met het betreffende ideële belang. Dreigt als gevolg van een overheidsbesluit een
bepaald natuurgebi ed te worden aangetast, dan zullen er vaak geen individuele burgers aanwijsbaar
zijn die daardoor in hun eigen, individuele belangen worden getroffen en zich in rechte kunnen
verzetten tegen het besluit. In een dergelijk geval zijn belangenorgani saties vaak de enige die zich
het ideële belang van bescherming van het natuurgebied  in rechte kunnen aantrekken.       

7.2.2 De wenselijkh eid van de collectieve actie

Wordt er door verklaarde tegenstanders van het collectieve actie-recht vooral

gewezen op daarmee samenhangende principieel-rechtsstatelijke bezwaren,

voorstanders van de collectieve actie benadrukken dat juist vanuit rechtsstate-

lijk oogpunt bezien belangenorganisaties een in onze samenleving belangrijk

en positief te waarderen tegenwicht vormen ten opzichte  van het bestuur. Zo

heeft Nieuwe nhuis er op gewezen, dat het gelet op rechtsstatelijke uitgangs-

punten, zoals het behoud van ‘evenwicht van machten’ in het politieke sys-

teem, zeer belangrijk  is dat er maatschappelijke organisaties zijn die middels

een beroep op de rechter een tegenwicht kunnen bieden aan de almacht van de

overheid.379 Tot een oordeel over de rechtmatigh eid van het overheidsoptreden

is bij uitsluiting de onafhankelijke rechterlijke macht bevoegd. “Niet omdat

bij de politieke controle-organen onvoldoende besef van wet en recht voor-

handen zou zijn”, aldus Nieuwenhuis,380 “maar omdat bij een parlementaire

beoordeling van de ministeriële  verantwoo rdelijkheid  - om ons daartoe te

beperken - factoren een rol spelen die onverenigbaar zijn met een rechtsoor-

deel: behoud van de coalitie bijvoorbeeld”. Deze visie op maatschappelijke

verbanden als een, in het stelsel van ‘checks en balances’ belangrijke ‘counter-

vailing power’ vormt mijns inziens inderdaad een belangrijk  argument voor

een zelfstandig  actierecht voor belangenorganisaties.

Daarnaast moet er op worden gewezen dat het belang van een goede procesor-

de met zich kan brengen dat geschillen soms in een grotere omvang aan de

rechter worden voorgelegd. Dat levert niet alleen tijd en kostenbesparingen

op, maar voorkomt ook tegenstrijdige rechterlijke uitspraken. Bovendien

voorkomt het collectieve actie-recht dat bepaalde belangen anders al te zeer

zouden ondersneeuwen. Zo kunnen belangenorganisaties in hoge mate bijdra-

gen aan een krachtige bescherming van zogenaamde ‘stemloze belangen’,381

zoals bijvoorbee ld het belang van bescherming van de ‘ecologische waarden’

van een bepaald  natuurgebied. Maar ook hebben zij een belangrijke rol als

spreekbu is voor de belangen van groepen van burgers. De omstandig heid dat

burgers met een gezamenlijke doelstelling zich verenigen is nu eenmaal een

sociologisch gegeven, dat ook nog eens bescherming vindt in de in artikel 8

Grondwet neergelegde vrijheid van vereniging. Het procesrecht behoort naar

mijn mening aan een dergelijke maatschappelijke behoefte  te beantwoorden

en daarvoor zeker geen drempels  op te werpen. Door zich te verenigen en als

groep in rechte op te treden wordt kan een vorm van compens atie worden

gevonden voor de toch nog vaak bestaande (processuele) ongelijkh eid tussen
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382 Deze opvatting is reeds eerder verdedigd door Hoogendijk-Deutsch 1976, p. 19.
383 Van Galen en Van Maarseveen 1978, p. 31-32.
384 Vgl. ook Damen 2000, p. 288.
385 Vgl. Stout 1989, p. 239.
386 Vgl. ABRS 15 januari 1999, JB 1999, 49 m.nt. F.A.M. S.

burger en bestuur.382 Deze processu ele ongelijkhe id manifesteert zich met

name ten aanzien van de feiten, het recht en ten aanzien van het proces, aldus

Van Galen en Van Maarseveen.383 Zo heeft een burger inderdaad veelal niet

de kennis  over het feitencomplex zoals het bestuur die heeft, en beschikt hij

ook niet over de mogelijkheden of middelen om een uitgebreid  feitenonder-

zoek uit te voeren. Daarnaast ontbeert een willekeurige burger vaak de kennis

omtrent het geldend (materieel en proces -) recht en de financiële  middelen om

dit gebrek in langdurige procedures te compenseren. In al deze opzichten kan

een belangen organisatie  een nuttige compenserende factor zijn. 

Belangenorganisaties hebben een belangrijke functie, zowel waar het gaat om

het behartigen van belangen die een ieder aangaan als wanneer de belangen

van een bepaalde groep aan de orde zijn. Zij vormen een belangrijk  en positief

te waarderen tegenwicht in onze samenleving ten opzichte  van het bestuur.

Aan hen dient dan ook niet de toegang tot de rechter te worden ontnomen.

7.3 Beroep door bestuursorganen ten behoeve van de hen toever-

trouwde belangen

7.3.1 Het beroepsrecht als verlengstuk van de bestuurstaak

Niet zelden wordt er door bestuursorganen beroep ingesteld. De bevoegd heid

daartoe is hen uitdrukke lijk toegekend in artikel 1:2, eerste lid jº tweede lid

Awb, waarin wordt uitgemaakt dat ten aanzien van bestuursorganen de hun

toevertrouwde belangen als hun belangen moeten worden beschouwd. Het

betreft hier een wettelijke fictie;384 bestuursorganen hebben immers geen

eigen belangen zoals natuurlijke of rechtspersonen die wel hebben, maar

beschikken slechts over het algemeen belang waarvan de behartiging hen door

de wetgever is opgedragen. De behartiging van het algemeen belang is vanuit

de idee van specialiteit  gefragmenteerd: de wetgever dient bij het stellen van

de wet het desbetreffende terrein - met name ten opzichte  van andere wetster-

reinen - af te bakenen en aan het bestuur zodanige, bij het afgebakende terrein

behorende, bevoegdheden te verschaffen dat deze tot een behoorlijke taakver-

vulling en daarmee een deugdelijke belangenafweging in staat wordt ge-

steld.385 

Voor een antwoord op de vraag in hoeverre de behartiging van het algemeen

belang op een bepaald  beleidsterre in is toevertrouwd aan een bestuursorgaan

dient men derhalve de toedeling van taken en bevoegdheden aan dat bestuurs-

orgaan te bezien. Zo kan bijvoorbee ld op grond van artikel 8.2 Wet milieube-

heer - waarin het college van burgemeester en wethouders  als orgaan wordt

aangewezen dat bevoegd is milieuvergunningen af te geven - worden gezegd

dat de behartiging van het algemeen belang op het milieubeleid sterrein een

aan dat college toevertrouwd belang is.386 Wat uiteindelijk  in het algemeen
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387 Vgl. in dit verband Kobussen 1991, p. 69: “Zij (de overheid, J.C.A.deP.) heeft in tegenstelling tot
vrijwel alle andere algemene-belangenbehartigers altijd de taak alle relevante belangen in haar
besluitvorming te betrekken en die zonder vooringenomenheid vanuit algemene gezichtspunten
af te wegen”.   

388 Van Buuren 1978, p. 133.
389 Vgl. ABRS 5 maart 1999, AAe 2000, p. 287-292 m.nt. Damen; AB 1999, 418 m.nt. dG; JB 1999,

87 m.nt. F.A.M. S; Gst. 1999, 7104.2 m.nt. J.M.H.F. Teunissen; Bouwrecht 1999, p. 582 m.nt.
H.J. de Vries; RAwb 1999, 128 m.nt. J.C.A.  de Poorter, NJB 1999, p. 688 en Pres. Rb. Rotterdam
10 februari 1997, JB 1997, 95 m.nt. R.J.N. S.

belang is, vergt telkens een afweging van alle relevante  publieke en private

belangen.387

De bevoegd heid van bestuursorganen om beroep in te stellen, zo kan met Van

Buuren worden gezegd,388 verschilt  daarmee niet veel van hun overige be-

stuursbevoegdheden; het beroepsrecht voor bestuursorganen functioneert als

middel om voor de verschillende onderdelen van het algemeen belang ‘dra-

gers’ te creëren, die de verschillende deelbelangen voorstaan en zonodig  in

een procedure bepleiten. Het beroepsrecht voor bestuursorganen vormt zo

beschouwd een belangrijk  instrument om de balans tussen die verschillende

deelbelangen te bewaken. Zo zullen organen van centrale  en provinciale

overheden procederen omdat naar hun inzicht ‘hogere’ belangen op ontoelaat-

bare wijze worden aangetast door bestuursorganen van lagere rechtsgemeen-

schappen. En andersom zullen organen van lagere overheden procederen als

zij menen dat de hun in autonom ie toevertrouwde belangen worden aangetast

door besluiten van ‘hogere’ organen. Met Van Buuren moet dan ook worden

gezegd dat in een territoriaal en functioneel gedecentraliseerd  stelsel van

openbaar bestuur als het onze, een beroepsrecht voor bestuursorganen niet

goed gemist kan worden.      

7.3.2 Rechtsstatelijke twijfels bij een beroepsrecht voor bestuursorganen

?

 

 

 

In de literatuur en jurisprude ntie ligt de ruime toegang tot de rechter voor

bestuursorganen nadrukk elijk onder vuur.389 Met name rechtsstatelijke argu-

menten worden wel aangevoerd  voor een meer restrictieve uitleg van dit

beroepsre cht. Hierbij  wordt vooral gewezen op het gevaar van doorkruising

van de bevoegd heid van het verwerend bestuursorgaan, als ook van de ver-

schillende toezichts- en taakverwaarlozingsregelingen. Maar hoe overtuigend

zijn deze bezwaren nu eigenlijk?

In een geruchtmakende uitspraak van 5 maart 1999 had de Afdeling te oorde-

len over de belanghe bbendh eid van het college van gedeputeerde staten van

de provincie  Overijssel bij een besluit van burgemeester en wethouders  van de

gemeente  Weerselo, die hadden geweigerd met toepassing van bestuursdwang
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390 Zie ABRS 5 maart 1999, AAe 2000, p. 287-292 m.nt. Damen; AB 1999, 418 m.nt. dG; JB 1999,
87 m.nt. F.A.M. S; Gst. 1999, 7104.2 m.nt. J.M.H.F. Teunissen; Bouwrecht 1999, p. 582 m.nt.
H.J. de Vries; RAwb 1999, 128 m.nt. J.C.A.  de Poorter, NJB 1999, p. 688 en Pres. Rb. Rotterdam
10 februari 1997, JB 1997, 95 m.nt. R.J.N. S.

391 Een vergelijkbare uitspraak vormt Pres. Rb. Rotterdam 10 februari 1997, JB 1997, 95 m.nt. R.J.N.
S.

392 Vgl. mijn annotatie onder ABRS 5 maart 1999, RAwb 1999, 128 en zie ook hierboven § 6.2.1.
393 Teunissen 1999, p . 457-462. Aldus was in deze zaak reeds in eerste aanleg beslist  door de Rb. Almelo

30 mei 1997, Gst 1998, 7074, 9.

op te treden tegen een aanneme rsbedrijf  annex beton- en betonwarenfa-

briek.390 De Afdeling overwoog hieromtrent als volgt:

“Voor appellanten  sub 2 (gedeputeerde staten, J.C.A.deP) geldt niet dat zij als belanghebben-

de in de zin van artikel 1:2 van de Awb moeten worden aangemerkt. Weliswaar zijn ingevol-

ge de WRO aan appellanten  sub 2 verschillende taken en bevoegdheden  toebedeeld, echter

met betrekking tot de besluitvorming inzake het verzoek om toepassing van bestuursdwang

kan van appellanten  sub 2 niet worden gezegd dat de belangen in geding hun als zodanig zijn

toevertrouwd. Het innemen van een ander standpunt zou betekenen dat de bevoegdheidsver-

deling tussen gedeputeerde staten en burgemeester en wethouders zoals de wetgever die in de

WRO heeft neergelegd, zou worden doorkruist. Met de rechtbank is de Afdeling dan ook van

oordeel dat de belangen van appellanten  sub 2 niet rechtstreeks bij het besluit van 2 februari

1995 zijn betrokken”. 

Blijkbaar stelt de Afdeling zich op het standpunt dat de aan burgemeester en

wethouders  toekomende bevoegd heid tot het aanzeggen van bestuursdwang

zou worden doorkruis t, indien aan het college van gedeputeerde staten de

bevoegd heid zou worden toegekend om tegen een zodanig  handhav ingsbeslu it

rechtsmiddelen aan te wenden.391 Nog afgezien van het feit dat het hier gaat

om een (handhaving s-) bevoegd heid die zijn grond vindt in de Gemeentewet

en niet in de WRO, vermag ik ook een doorkruising van die bevoegd heid niet

inzien. Zoals ik reeds eerder opmerkte, impliceert het toekennen van beroeps-

recht nog niet dat de beroepsgerechtigde op de stoel van het verwerend be-

stuursorgaan gaat zitten door in zijn plaats de bevoegd heid uit te oefenen.392

Een belanghebbend bestuursorgaan ontleent - gelijk een willekeurig  andere

belanghebbende - aan die hoedanig heid slechts een aanspraak jegens het

verwerend orgaan op niet meer dan een rechtmatige bevoegdheidsuitoefening.

Zulks laat echter de bevoegd heid van dit verwerend bestuursorgaan om naar

eigen inzicht invulling te geven aan de hem toegekende bevoegd heid onverlet.  

 

Door Teunissen is in zijn naschrift bij genoemde uitspraak de vraag opgewor-

pen of het gevaar van een bevoegdheidsdoorkruising niet veeleer moet worden

opgevat als een doorkruising van de toezichts- en taakverwaarlozingsregeling-

en in de artikelen 124 en 135 Gemeen tewet.393 Beter is het misschien te spre-

ken van een twee-wegenvraagstuk: kan een bestuursorgaan bij de bestuurs-

rechter worden ontvangen, indien het tegelijkertijd  uitvoering had kunnen

geven aan enige toezichts- of taakverwaarlozingsbevoegdheid? 

Mijns inziens kunnen we deze vraag bevestigend beantwoorden. Allereerst

dient te worden ingezien dat het bij de door Teunissen genoemde bevoegdhe-

den uit de Gemeentewet gaat om hele spaarzame gevallen; slechts een enkel

bestuursorgaan beschikt over de bevoegdh eid tot repressief toezicht en boven-

dien mag deze slechts ingeval van een zogenaamde ‘taakverwaarlozing’
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394 Vgl. Teunissen 1999, p. 461: “Schrap het bezwaar- en beroepsrecht voor organen ex artikel 1:2,
tweede lid Awb!”

worden aangewend. Het gaat dus om een ultimum remedium, dat niet reeds bij

iedere onrechtm atigheid  mag worden ingezet.  Maar zelfs als er in een concreet

geval al kan worden gesproken van ‘taakverwaarlozing’,  dan biedt het proces-

recht de bestuursrechter mijns inziens geen ruimte om op die grond het, tot

repressief toezicht bevoegde, bestuursorgaan niet-belanghebbend te achten.

Het past mijns inziens niet in de benadering van het belanghe bbende-b egrip

om iemand niet als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb aan te

merken op een andere grond dan dat diens belang niet rechtstreeks bij het

bestreden besluit is betrokken. Een omstandig heid als het bestaan van een

alternatieve route, zoals het uitoefenen van de bevoegd heid tot repressief

toezicht,  kan dan ook op zichzelf  niet leiden tot een niet-ontvankelijkverkla-

ring. Daar komt bij dat het niet past dat de bestuursrechter reeds in de ont-

vankelijkheidsfase een oordeel geeft over de vraag of het in het geding zijnde

besluit kan worden gekwalificeerd als een daad van taakverwaarlozing. Dit

zou hij echter wel moeten doen als de gedachte  is dat ingeval van taakver-

waarlozing de weg naar de bestuursrechter niet openstaa t, maar zulks wél het

geval is indien er geen sprake is van taakverwaarlozing. Zulk een redenering

impliceert dat de bestuursrechter reeds bij het beoordelen van de ontvankelijk-

heid een inhoude lijk oordeel zal moeten geven over het bestreden besluit.

Hierbij  kunnen we ons bovendien afvragen of de rechter überhaupt wel be-

voegd is in een procedure tegen een besluit van burgemeester en wethouders

van de gemeente  Weerselo  te oordelen over de (impliciete) beslissing van

gedeputeerde staten van de provincie  Overijssel om af te zien van toepassing

van artikel 124 Gemeen tewet. De competen tie van de bestuursrechter strekt

zich in een dergelijk  geval, zo zou ik denken, slechts uit tot het in het geding

zijnde besluit van het college van de gemeente  Weerselo. 

Het gestelde gevaar van doorkruising van de aan het verwerend bestuursor-

gaan toekomende bevoegd heid en van een eventueel bestaande bevoegd heid

tot het uitoefenen van repressief toezicht door het appellerende orgaan zelf, is

mij dan ook niet helemaal duidelijk. Als argumenten om het beroepsrecht voor

bestuursorganen maar helemaal af te schaffen,394 acht ik ze dan ook weinig

overtuigend.             

7.4 Slotopmerkingen

In dit hoofdstuk werd onderzocht in hoeverre belangenorganisaties en be-

stuursorganen in rechte moeten kunnen opkomen voor andere dan uitsluitend

eigen, individuele  belangen. Er is op dat punt veel beweging. Niet zelden valt

in de politieke arena en in de juridische literatuur de kritiek te beluisteren dat

een beroepsrecht voor belangenorganisaties en bestuursorganen op gespannen

voet staat met de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat en boven-

dien allerlei praktische bezwaren met zich brengt.

Op basis van het in dit hoofdstuk verhandelde kom ik echter tot de conclusie

dat een beroepsrecht voor belangenorganisaties en bestuursorganen geen

doorkruising vormt van fundame ntele democratische en rechtsstatelijke waar-
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den. Gebleken is zelfs dat een dergelijk  beroepsrecht grote voordelen heeft en

bovendien vanuit rechtsstatelijke optiek juist van bijzonder belang moet wor-

den geacht als een, in het stelsel van ‘checks and balances’, belangrijke coun-

tervailing power.      
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Deel III

DE UITLEG VAN HET BEGRIP 

‘BELANGHEBBENDE’ 



Deel III

De uitleg van het begrip ‘belanghebbende’

1 Inleiding

In ons huidige stelsel van bestuursprocesrecht is  ingevolge artikel 8:1 jº 1:2

Awb de bevoegd heid om tegen een besluit van een bestuursorgaan in bezwaar

en beroep op te komen toegekend aan belanghebbenden. Het vereiste van

belang, als ontvankelijkheidsvereiste, is tweeledig. Allereerst moet de appel-

lant beschikken over een belang dat rechtstreeks bij het bestreden besluit is

betrokken (rechtsbelang).  Een rechtsbelang is aanwezig  zodra er sprake is van

enig feitelijk belang. Aan dit feitelijk belang stelt het recht wel een aantal

eisen: zo moet het gaan om een eigen, persoonlijk, objectief bepaalbaar en

rechtstreeks bij het besluit betrokken belang. Naast de aanwezig heid van

rechtsbelang dient te zijn voldaan aan het proceseconomisch vereiste dat de

appellant bij hetgeen hij met de procedure wil bereiken nog wel enig belang

moet hebben (procesbelang).  

De uitleg van deze beide belang-vereisten levert echter - zo heb ik in hoofd-

stuk 1 van dit proefschrift reeds aangegeven - niet zelden problemen op in de

rechtspraktijk. Zo ontstaan er als gevolg van een beperkte  uitleg van het

vereiste van een rechtsbelang competentieproblemen tussen de burgerlijke

rechter en diens bestuursrechtelijke collega. Hierbij  kan met name worden

gedacht aan de problematiek van personen met een zogenaamd ‘afgeleid  be-

lang’, bijvoorbee ld doordat hun belangen ‘slechts’ via een contractue le relatie

bij een bepaald  besluit zijn betrokken. Maar ook de uitleg van het vereiste dat

het moet gaan om een persoonlijk  belang verdient in dit verband vermelding.

Er zijn tekenen in de jurisprude ntie dat dit beginsel op een zodanig  paradox ale

wijze wordt uitgelegd, dat naarmate  de kring van personen wier belangen bij

een besluit zijn betrokken groeit, het aantal personen dat als (beroepsgerech-

tigde) belanghebbende wordt aangemerkt lijkt af te nemen. Dit kan op het

eerste gezicht tot nogal onbillijke situaties leiden. Daarnaast is het vereiste

van rechtsbelang van oorsprong sterk toegespitst op de context van beschik-

kingen, terwijl met de inwerkingtreding van de Awb - en het mogelijk  in de

toekomst openstellen van direct beroep tegen algemeen verbindende voor-

schriften en beleidsreg els - de vraag rijst wie belanghebbend is bij besluiten

van algemene strekking. Tot slot rijst de vraag of de omstandig heid dat onder

de Awb rechtspraak in twee instanties regel is geworden en de bestuursrechter

meer nevenuitspraken doet, leidt of moet leiden tot een aangepa ste invulling

van het begrip procesbelang.     

In deel III zal dan ook een antwoord worden gezocht op de vraag: in hoeverre

dient het belang van verhoging van de kwaliteit  van de rechtsbescherming en

van het voorkomen van competentieproblemen tussen de civiele en de be-

stuursrechter te leiden tot een aange paste invulling van de vereisten van
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rechtsbelang en procesbelang? Het gaat er om op zoek te gaan naar criteria die

- wellicht meer dan nu - recht doen aan de positie van bepaalde groepen van

betrokkenen, terwijl zulks toch weer niet mag leiden tot onaanvaardbare  extra

belasting van rechterlijke colleges, c.q. verlamming van bestuurlijke besluit-

vorming. Tegelijke rtijd dient hierbij voor ogen te worden gehouden dat het

belanghe bbende-b egrip wel een zodanige invulling dient te krijgen dat wordt

voorkomen dat de civiele rechter geroepen wordt te oordelen in geschillen die,

gelet op de bestaande competentieverdeling, eigenlijk  bij de bestuursrechter

thuishoren. Hiertoe zal in hoofdstuk 8 worden ingegaan op het vereiste van

rechtsbelang in algemene zin. In hoofdstuk 9 zal vervolgens worden bezien

hoe bij het beroep tegen besluiten van algemene strekking - waaronder ook

het in de toekomst mogelijk  open te stellen beroep tegen algemeen verbinden-

de voorschriften en beleidsreg els - moet worden omgegaan met traditionele

criteria voor het beoordelen van belanghebbendheid. In hoofdstuk 10 zal

uiteindelijk  worden ingegaan op de thematiek van het procesbelang.



395 De Waard 1987, p. 207.
396 Aldus ook Rb. Dordrecht 10 december 1999, JB 2000, 82 m.nt. AWH.

Hoofdstuk 8

Het rechtsbelang

8.1 Betekenis  van het rechtsbelang-v ereiste

Een tweedim ensionale  benadering

De betekenis  van het rechtsbelang, dat we ook wel aanduiden als de materiële

zijde van het belang als ontvankelijkheidsvereiste, is uitsluitend gelegen in de

vraag of het (eigen, persoonlijk  en objectief bepaalbaar)  feitelijke belang van

de aanlegger van het geding voldoende rechtstreeks bij het bestreden besluit is

betrokken. Het gaat hier om een beoordeling die, in de woorden van De

Waard,395 als het ware tweedimensionaal is. Het oordeel betreft de reikwijdte

van het bestreden besluit; de nabijheid  van appellantes belang tot het bestre-

den besluit bemeten langs het platte vlak van de kringen der getroffenen. Hoe

zwaar het besluit voor de getroffene weegt,  de mate van getroffenheid, speelt

hierbij slechts een rol voor zover een en ander op basis van de positie van de

betrokkene ten opzichte  van het besluit als het ware uiterlijk waarneembaar is.

Niet van belang is hoe de betrokkene het effect van het besluit subjectief

ervaart,  of welke intersubjectief te erkennen, maar aan juist deze persoon

verbonden belangen het effect voor dit individu ernstiger of minder ernstig

maken. Zo kan het enkele  feit dat bij grote werkgevers het effect op de te

betalen premie van elk individueel geval veel kleiner dan bij kleine werkge-

vers - en wellicht zelfs te verwaarlozen - is, niet tot het oordeel leiden dat

kleine werkgevers wel en grote werkgevers niet als belanghebbende kunnen

worden aangemerkt bij medische besluiten jegens hun werknemers.396 

De vraag is dus: wordt iemand nog op rechtens relevante  wijze getroffen, en

niet: hoe ernstig wordt juist deze persoon getroffen. In dat opzicht is de term

‘betrokken’ in artikel 1:2, eerste lid Awb wellicht gelukkiger,  dan de onder de

Wet Arob gehanteerde formulering ‘getroffen’. Dat de appellant in zijn belang

moet zijn getroffen zou wellicht misleidend kunnen zijn omdat het erg zwaar

klinkt; alsof toch de mate van belangenschending een rol speelt. Bovendien

doet het vermoeden dat er slechts sprake kan zijn van aanwezig heid van

rechtsbelang indien men door het besluit  wordt benadeeld, en niet wanneer

men daardoor juist wordt bevoordeeld. Dat laatste is echter niet juist: indien

we de afstand van de appellant tot het bestreden besluit bezien, moeten we

toch zeggen dat ook degene die op directe wijze door het bestreden besluit

wordt bevoorde eld tot de kring der belanghebbenden behoort ook al is van

belangenschending geen sprake. Aldus blijft ook de stelling dat de geadres-

seerde altijd een rechtsbelang heeft overeind. Overigens heeft Hennekens er

op gewezen dat evengoed ook de term ‘betrokken’ een misleidend effect kan

hebben. Het doet vermoeden dat er tussen het belang dat de regeling beoogt te

dienen en het belang van de betrokkene een relatie dient te bestaan; het belang
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397 Zie ook De Waard 1987, p. 208.
398 ABRS 4 juli 1994, AB 1995, 8 m.nt. RMvM.
399 Vgl. ARRS 11 maart 1980, tB/S IV, nr. 49 m.nt. Ten Berge en Stroink en ARRS 14 augustus 1980,

tB/S II, nr. 80 m.nt. Ten Berge en Stroink. Dit lijkt eveneens de gedachte te zijn geweest achter
VzARRS 26 maart 1984, tB/S IV nr. 104 m.nt. BdeW.

400 Vgl. ABRS 16 december 1996, JB 1997, 23 m.nt. R.J.N. S. Een bewonersorganisatie die pas was
opgericht na het bestreden besluit: “Aan het vereiste van artikel 7, eerste lid, Wet Arob is ook voldaan
indien men eerst tijdens de bezwaartermijn rechtstreeks door een besluit in zijn belang wordt
getroffen. Niet vereist is dat dit belang reeds bestaat ten tijde van het nemen van het besluit waartegen
men opkomt”. Duidelijk is echter wel dat het belang niet na het verstrijken  van de termijn voor
het instellen van bezwaar mag zijn ontstaan: Vgl. ARRS 11 maart 1980, tB/S IV, nr. 49 m.nt. Ten
Berge en Stroink; ARRS 14 augustus 1980, tB/S II, 80 m.nt. Ten Berge en Stroink en ABRS 24
mei 1996, ABKort 1996, 501.

dient bij het besluit (de besluitvorming) te zijn betrokken. In de jurisprude ntie

en in de toelichting bij artikel 1:2 Awb is echter genoegzaam duidelijk  ge-

maakt,  dat het in het kader van de ontvankelijk heid volstaat dat appellantes

belang feitelijk bij het bestreden besluit is betrokken. Bovendien duidt ook het

gebruik  van de woorden ‘rechtstreeks is’ in de tekst van artikel 1:2, eerste lid,

Awb toch vooral op een feitelijk gegeven.    

Het moment waarop het belang moet bestaan

Van rechtsbelang is sprake indien men bemeten langs het platte vlak van de

kring van betrokkenen binnen de invloedssfeer van het bestreden besluit valt.

Is dit rechtsbelang niet of niet meer bij de uitkomst van de procedure gebaat,

dan leidt dit tot verval van procesbelang. Dit impliceert dat voor het rechtsbe-

lang meer een ‘moment-beoordeling’ is aangewezen.397 Bezien moet worden

of de appellant op het moment waarop het bestreden besluit wordt genomen

voldoende dicht bij dat besluit staat om daaraan een beroepsrecht te ontlenen.

Een ‘voortdurende’ beoordeling in de zin dat men ook daarna nog belangheb-

bende kan worden, of juist dit belang nog kan verliezen past niet bij de bena-

dering van het rechtsbelang. Komt in de loop van de procedure vast te staan

dat het belang van de appellant niet meer bij een vernietiging is gebaat,  dan

zitten we meer in de sfeer van het procesbelang. 

De vraag is echter wat nu ‘het moment van het bestreden besluit’ precies is? Is

dat bij het primaire of bij het secundaire (het op bezwaarschrift  genomen)

besluit?  De Afdeling bestuursrechtspraak leek in een enkel geval ooit genoe-

gen te nemen met het bestaan op laatstgenoemd moment. 398 Maar is dat nu wel

zo vanzelfsprekend? Ik denk het niet. Zoals de Afdeling rechtspraak reeds

overwoog kan het toch niet zo zijn dat iemand beroepsrecht wordt toegekend

die op het tijdstip waarop een beslissing werd genomen daardoor niet recht-

streeks in zijn belang was getroffen en die uit dien hoofde tegen die beslissing

niet tijdig bezwaren kon aanvoeren.399 Het beginsel van rechtszek erheid verzet

zich er mijns inziens tegen dat na het primaire besluit ontstane belangen nog

tot aantasting van dat besluit kunnen leiden. Maar als het belang moet bestaan

op het moment van de primaire beslissing, moet het dan bestaan op het mo-

ment dat het besluit werd genomen, of is voldoende dat het bestaat op het

moment dat het bezwaar wordt ingesteld? Strikt genomen dient het te bestaan

op het moment van het besluit en dat was ook de opvatting van de Afdeling

Rechtspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak lijkt op dit punt in die zin iets

soepeler dat zij de beoordeling uitstrekt tot het moment waarop het bezwaar of

beroep wordt ingesteld.400 Het ging in deze zaak om een ‘ad hoc’ opgerich te



Het rechtsbelang

401 Zie over dit vereiste nog uitgebreid § 8.4.4.
402 Zie bijvoorbeeld Ten Berge en Widdershoven 2001, p. 87. Deze eis wordt ook wel aangeduid met

het Latijnse adagium ‘de minimis non curat praetor’.
403 CBB 23 januari 1996, AB 1996, 182 m.nt. JHvdV.

belangen organisatie  in het kader waarvan de Afdeling niet alleen opmerkt dat

het rechtstreeks geraakte  belang niet behoeft te bestaan op het moment dat het

primair besluit wordt genomen, maar dat - toegespitst op rechtspersonen -

zelfs de entiteit, die fungeert als drager van dit belang, niet behoeft te bestaan.

Mij lijkt dat laatste - rechtspersonen die juist met het oog op de procedure

worden opgericht - echter een ander probleem. Nu kan men wél zeggen dat

een entiteit die nog niet bestaat op het moment van het primair besluit (of

volgens de Afdeling: op het moment dat het bezwaar wordt ingesteld) niet

belanghebbend is; maar andersom is de belanghe bbendh eid nog niet zonder

meer gegeven als de entiteit op dat moment wél bestaat.  Artikel 1:2, derde lid,

Awb eist in dat geval immers nog altijd dat een rechtspersoon slechts in rechte

kan opkomen op grond van een statutair belang indien tevens uit de feitelijke

werkzaamheden blijkt dat dit belang in het bijzonder wordt behartigd.401  

8.2 Een eigen, persoon lijk, objectief bepaalbaar en rechtstre eks

belang

8.2.1 Criteria voor het aannemen van belanghe bbendh eid

8.2.1.1 Inleiding

Onder een belanghebbende, zo zegt artikel 1:2, eerste lid Awb, moet worden

verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Aan

het feitelijk bij het bestreden besluit betrokken belang stelt het recht een

aantal eisen. Het dient te gaan om een eigen, persoon lijk, objectief bepaalbaar

en rechtstreeks bij het besluit betrokken belang. De eis dat het moet gaan om

een rechtstreeks betrokken belang neemt hierbij een wat bijzondere positie in.

Allereerst omdat dit vereiste - anders dan de overige drie eisen - wel met

zoveel woorden in de wet is uitgesproken. Daarnaast is het welbeschouwd

geen eis die aan het belang wordt gesteld. Waar de vereisten ‘eigen’, ‘persoon-

lijk’ en ‘objectief bepaalbaar’  zien op de aard van het betrokken belang, daar

heeft de eis van rechtstreek sheid vooral betrekking op het verband tussen het

belang en het bestreden besluit; deze dient voldoende causaal te zijn. In de

literatuur wordt naast de vier genoemde eisen wel als vijfde vereiste aangeno-

men, dat het ook een enigszins substantieel belang zou moeten zijn.402 Ik zou

dat echter liever niet als een afzonderlijke eis willen beschouwen. Enerzijds

niet, omdat deze eis als zodanig  niet in de jurisprude ntie wordt gehanteerd.

Anderzijds, omdat in die gevallen waarin  de gevolgen van het bestreden

besluit voor de appellant slechts weinig substantieel zijn, het de appellant

eenvoudigweg ontbreekt aan een voldoende rechtstreeks bij het besluit betrok-

ken belang. Een voorbeeld  hiervan biedt een uitspraak van het CBB,403 waarin

wordt overwogen dat er onvoldoende verband bestaat tussen de goedkeuring

van een nieuwe dienstregeling voor het interlokaal busverkeer en de schen-
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404 Zie voor een categorale benadering het preadvies van Koetser 1992, p. 117-130. Koetser leidt hierbij
uit de jurisprudentie van de bestuursrechters af dat de tot een bepaalde categorie behorende personen
q.q. belanghebbende worden geacht. Hij noemt in dit verband bijvoorbeeld omwonenden, eigenaren,
bewoners en gebruikers en concurrenten. 

405 Zo zal men bij het afbakenen  van de kring van ‘omwonenden’ uiteindelijk toch moeten beoordelen
in hoeverre de aspirant-appellant nog op directe wijze hinder van het bestreden besluit ondervindt.
Zie hiervoor bijvoorbeeld de ‘mevrouw-Kiki-juri sprudentie:  Rb. Groningen 29 juli 1998, M&R
1999, 24 en ABRS 10 juni 1999, AB 2000, 19 m.nt. J.L. Boxum. Eveneens zal om vast te stellen
of iemand al concurrent kan worden beschou wd toch weer moeten worden bezien of er sprake is
van een zodanig vergelijkbare doelgroep en dienstenpa kket dat de belangen van de aspirant-
belanghebbende daadwerkelijk worden getroffen. Zie bijvoorbeeld ABRS 30 januari 1997, JB 1997,
114 m.nt. HJS; ABRS 14 januari 2000, JB 2000, 65; ABRS 17 mei 2001, AB 2002, 58 m.nt. NV
en JB 2001, 176 en ABRS 19 december 2001, JB 2002, 46.  

406 PG Awb I, p. 148-149 (MvT).

ding van appellante  haar woonge not, nu deze dienstregeling niet zal leiden tot

een significante  toename van de verkeersdru kte langs appellantes woning.   

In het hiernavolgende zal elk van de genoemde vier eisen afzonder lijk worden

besproken. Bovendien zal in § 8.2.1.2 worden ingegaan op de vraag wie er nu

in rechte voor een dergelijk  belang moet kunnen opkomen. Mogen dat alleen

natuurlijke en rechtspersonen zijn, zoals onder de Wet Arob, of moet beroep

ook voor andere entiteiten openstaan, hetgeen de gedachte  lijkt te zijn geweest

achter het gebruik  van de term ‘degene’ in artikel 1:2, eerste lid Awb? 

Ik kies er derhalve voor om de uitleg van het belanghe bbende-b egrip in het

concrete  geval te benaderen vanuit deze, in de jurisprude ntie van de bestuurs-

rechter ontwikkelde eisen en hanteer bewust niet een categorale  benadering.404

De reden daarvoor is dat de hoedanig heid van tot zo’n categorie  behorende

omwonende of concurrent op zichzelf  geen normatieve waarde heeft voor wat

betreft de vraag of iemand als belanghebbende kan worden aangeme rkt. Om-

wonenden of concurrenten zijn niet zonder meer belanghebbende, in de zin

dat de criteria voor de aanwezig heid van een rechtsbelang voor hen niet heb-

ben te gelden. Zij zijn belanghebbende omdat zij in die hoedanig heid altijd

worden geacht te beschikken over een eigen, persoonlijk, objectief bepaalbaar

en rechtstreeks bij het besluit betrokken belang. Men kan dan ook slechts een

oordeel geven over de vraag of iemand uiteindelijk  nog tot de kring van (be-

langhebbende) omwonenden of concurrenten behoort door te bezien of deze

op een zodanige wijze binnen de invloedssfeer van het bestreden besluit valt

dat hij kan worden gezegd te beschikken over een rechtstreeks bij dat besluit

betrokken belang.405 De categorale  benadering van het belanghe bbende-b egrip

versluiert derhalve de vraag waar het werkelijk  om gaat: is er sprake van een

eigen, persoonlijk, objectief bepaalbaar en rechtstreeks belang?

8.2.1.2  Degene

Volgens de redactie  van artikel 7 Wet Arob konden als belanghebbende

slechts natuurlijke of rechtspersonen worden aangeme rkt. In artikel 1:2, eerste

lid Awb waarin onder belanghebbende wordt verstaan degene wiens belang

rechtstreeks bij een besluit is betrokken, is dit ‘technisch manco’ opgevang-

en:406
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407 ABRS 13 mei 1996, AB 1996, 312 m.nt. FM. 
408 Onder de Wet Arob werden deze medezeggenschaps raden wel aangemerkt als rechtspersonen  in

de zin van artikel 7 Wet Arob. Zie ARRS 10 september 1987, tB/S 1987, 143 m.nt. Widdershoven;
ARRS 27 april 1989, tB/S 1989, 64 m.nt. Ten Berge en HR 3 december 1993, RAwb 1995, 46
m.nt. Tak.  

409 Ten Berge e.a. 1996, p. 63-64. 
410 ABRS 2 september 1997, JB 1997, 218. 

“Er zij op gewezen dat in het eerste lid niet wordt gesproken van ‘de natuurlijke of rechtsper-

soon’, maar van ‘degene’. Wij stellen deze term voor om twee redenen. Ten eerste is een

bestuursorgaan noch natuurlijk persoon, noch altijd rechtspersoon (...). Ten tweede blijkt uit

de bestuursrechtelijke wetgeving dat er meer entiteiten  belanghebbende kunnen zijn dan

alleen natuurlijke of rechtspersonen. Naast de reeds genoemde bestuursorgan en kan gedacht

worden aan vennootschap pen zonder rechtspersoonlijkheid, die als zodanig bijvoorbeeld een

vergunning kunnen aanvragen (...).”

Als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb kunnen derhalve naast

natuurlijke en rechtspersonen, ook andere entiteiten worden aangeme rkt.

Gedacht kan hierbij worden aan bestuursorganen, vennootschappen zonder

rechtspersoonlijkheid,407 maatschappen en medezeggenschapsraden.408 

Maar hoe zit het met ‘werkgroepen’,  ‘actiegroepen’,  ‘overlegorganen’ en

‘samenwerkingsve rbanden’,  die evenmin  als rechtspersonen kunnen worden

aangeme rkt, doordat zij niet als ‘informele’ vereniging kunnen worden be-

schouwd? De memorie  van toelichting zegt daarover niets. In het Awb-evalua-

tieonderzoek wordt gewezen op de toelichting bij het derde lid van artikel 1:2

Awb waar in ieder geval werkgroepen en actiegroepen zonder rechtspersoon-

lijkheid ter sprake komen.409 Duidelijk  is dat deze volgens de memorie  van

toelichting niet als belanghebbende kunnen worden aangemerkt als zij willen

opkomen voor ‘algemene en collectieve belangen’.  Zouden zij, alsmede over-

legorganen en samenwerkingsverbanden dan wel belanghebbend moeten

worden geacht als zij wensen op te komen voor hun eigen belangen? 

Nog niet zo lang geleden heeft zich de vraag naar de reikwijdte  van het begrip

‘degene die’ voorgedaan in het kader van een tweetal procedures die waren

gestart door respectieve lijk het samenwerkingsverband Geluidshinder

Maassluis-Schiedam-Vlaardingen en het Overlegorgaan Nationaal Park De

Biesbosch. In beide gevallen bleek de Afdeling zich voor wat betreft de uitleg

van de term ‘degene die’ erg terughoudend op te stellen. Zo werd het Samen-

werkingsverband Geluidshinder Maassluis-Schiedam-Vlaardingen - in het

leven geroepen op basis van een overeenkomst tussen de colleges van burge-

meester en wethouders  van de drie gemeenten - niet belanghebbend geacht bij

een besluit inzake de toekenning en vaststelling van saneringssubsidies.410

Omdat hier enkel sprake was van een organisatorische voorziening voor de

samenwerking tussen de betrokken gemeenten op ambtelijk  niveau, zonder

bijbehorende bestuursrechtelijke verantwoordelijkheid, werd zij niet

beschouwd als een entiteit in de in artikel 1:2, eerste lid Awb bedoelde zin,

welke zelfstandig  procesbevoegd is. Hetzelfde lot was ook het Overlegorgaan

Nationaal Park De Biesbosch beschoren. Deze, door de staatssecreta ris van

LNV ingestelde, entiteit kon zich niet verenigen met de verlening van een

vergunning aan de Nederlandse Aardoliem aatschapp ij B.V. ten behoeve van

proefboringen. De Afdeling oordeelde haar - overigens zonder enige motive-
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411 Rb. Breda 6 november 2000, JB 2000, 341 m.nt. F.A.M. S.
412 ABRS 20 maart 2002, ABkort 2002, 263; AB 2003, 8 m.nt. GvB; JB 2002, 122 m.nt. MP en M&R

2002, 83 m.nt. Verschuuren.  
413 Ten Berge e.a. 1996, p. 64.
414 ARRS 15 oktober 1981, tB/S IV, nr. 75

ring en in afwijking van het op dit punt uitvoerig gemotiveerde oordeel van de

rechtbank Breda in eerste aanleg411 - niet belanghebbende in de zin van artikel

1:2, eerste lid Awb.412 

Hoe moeten we bovenstaande uitspraken nu waarderen? Het uitgangspunt zou

wat mij betreft in ieder geval moeten zijn dat een entiteit alleen als belangheb-

bende kan worden aangemerkt indien deze als zodanig  voldoende identificeer-

baar is. Daarvoor bestaan in het rechtsverkeer, zoals in de toelichting bij

artikel 1:2, derde lid, Awb is opgem erkt, goede redenen. De rechtszek erheid

vereist immers dat alle betrokkenen, waaronder het bestuur, moeten kunnen

weten met wie zij van doen hebben. Gelijk in het Awb-evaluatierapp ort is

opgemerkt zouden er bij hoge uitzondering pragmatische argumenten kunnen

zijn anders te oordelen.413 Gedacht kan worden aan de situatie dat een derge-

lijke niet rechtspers oonlijkhe id bezittende entiteit door een bestuursorgaan

wordt erkend als gespre ks-, samenwerkings- of onderhandeling spartner.414

Of er in een concrete  situatie - zoals bij bovenstaand Samenwerkingsverband

en Overlegorgaan - sprake is van een belanghebbende entiteit is sterk afhank-

elijk van de omstandigheden van het geval. Als een aantal beleidsambtenaren

van gemeenten en vertegenwoordige rs van maatschappelijke organisaties

besluiten om als ‘werkgroep’ of ‘overlegplatform’ met een zekere regelmaat

bijeen te komen om elkaar te informeren en te adviseren op een bepaald  be-

leidsterrein, dan kan er wat mij betreft nog niet zonder meer worden gespro-

ken van een belanghebbende entiteit. Het regelmatig  bijeenkomen van een

bepaalde groep mensen maakt nog niet dat deze daardoor als entiteit voldoen-

de identificeerbaar is. In de bovengenoemde uitspraken lag dat mijns inziens

toch wat anders. En wel, omdat er in beide gevallen sprake was van een expli-

ciete beslissing van een bestuursorgaan tot het oprichten van een Samenwer-

kingsverband of een Overlegorgaan en dat met het oog op een uitdrukke lijk

vermeld bepaald  doel. Dit zijn mijns inziens duidelijk  aanwijzingen dat het

Samenwerkingsverband en het Overlegorgaan als een zelfstandige eenheid

met een eigen belang kunnen worden beschouwd. Dit geldt zeker voor het

Overlegorgaan Nationaal Park Biesbosch (over het Samenwerkingsverband

wordt ons uit de uitspraak niet zoveel bekend) nu dit zelfs kan worden gezegd

als een eenheid  aan het rechtsverkeer deel te nemen, door onder meer het

opstellen van een beheers- en inrichtingsplan.

  

8.2.1.3 Eigen belang

Een eerste vereiste is dat een appellant moet opkomen voor een eigen belang.

Dit betekent eenvoudigweg, dat een appellant niet uit eigen naam ten processe

mag opkomen voor het belang van iemand anders. Zo kan bijvoorbee ld de

vraag opkomen of ouders van (meerderjarige) studenten ook zelfstandig  een
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415 Zie hierover ook Ten Berge e.a. 1996, p. 69-70.
416 Dat iemand zonder machtiging niet ten behoeve van een ander mag optreden blijkt duidelijk uit:

CRvB 2 juli 1996, AB 1996, 404.
417 Vgl. Van Dijk 1976, p. 87.
418 Van Buuren 1978, p. 86.
419 Aldus Van Male 1992a, p. 47.
420 PG Awb II, p. 148.
421 Aldus Ten Berge en Widdershoven  2001, p. 87.
422 Vgl. ABRS 23 februari 1993, AB 1993, 453 m.nt. PvB.

beroepsrecht hebben bij de toekenning van studiefinanciering.415 Doen zij dit

voor hun kind dan wringt dat met het vereiste van een ‘eigen’ belang. Komen

zij op voor hun eigen belang als ouders, dan is de vraag of er kan worden

gesproken van een voldoende rechtstreeks belang. Wenst iemand zich toch het

belang van een familielid of van een buurman aan te trekken, dan dient hij

zich daartoe ingevolge artikel 2:1, eerste  lid Awb te laten machtigen.416 Zoals

de Fransen het uitdrukken: “Nul ne plaide par procureur”.417  

8.2.1.4 Persoon lijk belang

Inleiding

Naast een eigen belang, dient er tevens sprake te zijn van een persoonlijk

belang. De term persoonlijk  kunnen we, aldus Van Buuren,418 het beste reser-

veren voor de eis dat de appellant een kenmerkend belang heeft, zodanig  dat

zijn hoedanig heid hem in voldoende mate onderscheidt van de amorfe massa

der bestuurden. Men kan bij de bestuursrechter slechts opkomen voor belang-

en waarin men zich onderscheidt van de belangen die een ieder heeft bij het

bestreden besluit,  dus voor bijzondere belangen.419 Zoals in de toelichting

wordt opgemer kt:420

“(...) ook een persoon van wie misschien  nog gezegd kan worden dat hij enig belang heeft,

doch zich op dat punt niet onderscheidt van grote aantallen  anderen, kan niet beschou wd

worden als een persoon met een rechtstreeks bij een besluit betrokken belang. Zo zou mis-

schien van velen gezegd kunnen worden zij enig (immaterieel) belang hebben bij een besluit

betreffende een sloopvergunning voor een monument. Van de meesten zal echter moeten

worden gezegd dat zij niet een rechtstreeks, dat wil zeggen een hun min of meer speciaal of

ook wel persoonlijk aangaand, belang bij dat besluit hebben.”

Het vereiste van een persoonlijk  belang impliceert derhalve dat er een zekere

bijzondere verhouding moet zijn tussen de persoon en het in geding zijnde

belang.421

Het moet gaan om een individuee l, en voor die betreffende appellant kenmer-

kend belang. 

Jurisprud entie

Maar wanneer is er nu sprake van een voor een betreffende appellant kenmer-

kend belang? Uit de jurisprude ntie blijkt dat een persoonlijk  belang aan de

zijde van een individuele  burger in ieder geval ontbreek t, indien een appellant

zich beroept op de schending van een boven-individueel belang. Als voor-

beeld kan worden genoemd personen die zich vanuit een ideële belangstelling

voor het behoud van monume ntale panden,422 of voor een stedebouwkundig,

architectonisch en esthetisch verantwoorde vormgeving van de gebouwde
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423 Zie ARRS 8 november 1984, AB 1987, 133 m.nt. PvB. In deze zaak verzetten een aantal architecten
en stedebouwkun digen zich tegen de verlening van een bouwvergunning voor de Stopera in
Amsterdam omdat zij zich  verantwoordelijk  voelden voor de vormgeving van de gebouwde omgeving.

424 Vgl. ABRS 6 juni 1996, Gst. 1996, 7044, nr. 3 m.nt. HH, waarin appellant in beroep opkwam tegen
de weigering tot onteigening over te gaan teneinde een verbindingspad naar Hoog-Keppel mogelijk
te maken en daarbij enkel het boven-individuele belang van de bereikbaarheid van het buurdorp
sec als zijn belang stelde. Vergelijkbaar is ABRS 28 september 1999, RAwb 2000, 21 m.nt. Klap.
Appellant stelde als zijn belang enkel bezwaren van verkeersveiligheid sec en de niet-verenigbaarheid
van de opheffing van de voorrangsregeling met de functie die de Hogenkampseweg in het
stratenpatroon van Renkum heeft. 

425 Zie ABRS 28 september 1999, Rawb 2000, 21 m.nt. Klap en ABRS 28 december 1999, H01.99.0191
(ongepubliceerd). Dit lijkt ook de gedachte in ABRS 3 juli 1998, Gst. 1999, 7102, nr. 5 m.nt. C.P.J.
Goorden; RAwb 1998, 158 m.nt. BdeW. In deze uitspraak kwam appellant op tegen een
stallingsverbod voor fietsen en bromfietsen  in de binnenstad van Tilburg. Appellant, die niet
woonachtig was in de binnenstad, stelde regelmatig op zijn fiets het centrum te bezoeken. Dit werd
door de Afdeling ontoereikend geacht voor het oordeel dat hij zich in voldoende mate van andere
weggebruikers onderscheidt. Ook hier zou men kunnen zeggen dat appellant niet in centrum woont
of op het gebruik van de fiets is aangewezen om het centrum te bereiken.   

426 Vz ARRS 28 juli 1981, tB/S IV, 69.

omgeving wensen op te komen tegen bepaalde ruimtelijke besluiten.423 Even-

min beschikken weggebruikers  over een persoonlijk  belang indien zij uitslui-

tend ter behartiging van het (boven-individuele) belang van verkeersve iligheid

of bereikbaa rheid ageren tegen voorgenomen verkeersmaatregelen.424 Van een

rechtstreeks bij het besluit betrokken kenmerkend belang aan de zijde van de

weggebruiker is slechts sprake indien hij in de directe nabijheid  van het weg-

gedeelte  woont,  dan wel op het gebruik  daarvan is aangewezen.425 

Dat een natuurlijke of rechtspersoon vanwege een gebrek aan persoonlijk

belang niet in rechte kan opkomen voor boven-ind ividuele belangen is begrij-

pelijk, omdat anders het ondersch eid met een actio popularis  geheel zou

vervagen. Intussen zijn er echter tekenen in de jurisprude ntie dat een persoon-

lijk belang eveneens ontbreekt indien iemand weliswaar een naar zijn aard

individueel belang behartigt,  maar hij zich anderszins onvoldoende onder-

scheidt van belangen van veel andere individuen. Het lijkt er op dat naarmate

de kring van personen wier belangen bij een besluit zijn betrokken groeit, het

aantal personen dat als (beroepsgerechtigde) belanghebbende wordt aang-

emerkt lijkt af te nemen. Als voorbeeld  kan worden gewezen op de uitspraak

‘Evange lisatie Urk’.426 Door de burgemeester van Urk was een vergunning

verleend om gedurende het jaar 1981 op werkdagen van 15.00 tot 18.00 uur

met behulp  van een geluidswagen evangelisatieactiviteiten op straat te verrich-

ten. Een inwoner van de gemeente  kwam tegen deze vergunning op, waarbij

hij onder meer stelde in zijn welbevinden te worden geschaad, doordat het

ondoen lijk was om de geluidswagen in het kleine dorp te mijden. De voorzit-

ter merkte de verzoeker niet als belanghebbende aan, omdat hij niet werd

getroffen in een ‘persoonlijk, van anderen te onderscheiden belang’. Hierbij

overwoog de voorzitter onder meer dat bedoelde activiteiten zich niet tot een

bepaald  gedeelte  van de gemeente  beperkten, maar zich in beginsel tot het

hele gebied van de gemeente  uitstrekten en blijkens de vergunning ook moch-

ten uitstrekken. Uit de uitspraak lijkt de paradox ale conclusie  te kunnen wor-

den getrokken dat hoe meer mensen last hebben van een bepaalde activiteit, er
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427 Overigens had het hier wellicht wel enig verschil gemaakt, wanneer de appellant zijn belang meer
had geformuleerd als de schending van diens woongenot. Het woongenot is immers - zo heeft het
preadvies van Koetser (1992, p. 120-128) ons geleerd - een belang dat veelal als voldoende
persoonlijk en kenmerkend wordt beschouwd. 

428 Zie Rb. Rotterdam 9 augustus 2001, MEDED 99/1783-SIMO en Rb. Rotterdam 9 augustus 2001,
MEDED 99/1836-SIMO met verzamelnoot J.C.A. de Poorter in M&M 2001, p. 288-290.   

429 Ik heb dit reeds eerder aangegeven: zie mijn bijdrage in M&M 2000, p. 36-40 en M&M 2001, p.
288-290.

430 Van Wijmen 1981, p. 229.

des te minder aanleiding is één van hen als belanghebbende aan te merken.427

Een vergelijkbare ontwikkeling zien we ook in de jurisprude ntie op het terrein

van het mededing ingsrecht.  Daar werden bijvoorbee ld houders van een post-

bus niet belanghebbende geacht bij de weigering van de dg-NMa (de

directeur-generaal van de Nederlandse Mededin gingsauto riteit) om handha-

vend op te treden tegen de introductie  door PTT Post van een jaarlijkse ver-

goeding van f 250,- voor het houden van een postbus.428 De beide eisers, zo

stelt de Rechtbank Rotterdam, beschikken niet over een belang dat zich in

rechtens relevante  mate onderscheidt van dat van de andere - ongeveer

280.000 - houders van een postbus in Nederland.  

Beoordeling

Hoe moeten we deze ontwikkelingen in de jurisprude ntie nu waarderen? Het

is duidelijk  dat er in de rechtspraak een tweetal situaties kan worden onder-

scheiden waarin een persoonlijk, kenmerkend belang ontbreek t. In de eerste

plaats zijn er de gevallen waarin de appellant uitsluitend wenst op te komen

voor een boven-individueel belang, dan wel zijn belang als een boven-ind ivi-

dueel belang heeft geformuleerd. Daarnaast komt het voor dat iemand zijn

belang wel degelijk  als een naar zijn aard individueel belang formuleert,  maar

hij zich anderszins onvoldoende onderscheidt van belangen van veel andere

individuen. Met name met deze laatste categorie  van gevallen heb ik moei-

te.429 Met het vereiste dat het moet gaan om een persoonlijk, dat wil zeggen

kenmerkend belang wordt in beginsel slechts een eis gesteld aan de kwaliteit

van het belang; deze dient individueel van aard te zijn. Het kan bijvoorbee ld

niet zo zijn dat natuurlijke personen als belanghebbende in rechte kunnen

opkomen voor naar hun aard boven-indiv iduele belangen, zoals de bescher-

ming van het leefmilieu of het behoud van monume ntale panden sec. Deze

belangen lenen zich er, in de woorden van Van Wijmen,430 niet voor om als

exclusief behande ld te worden; zij laten zich niet verbinden aan de

(rechts)persoon van de aanlegger, met uitsluiting van anderen. Een individuele

burger behoort in een bestuursrechtelijke procedure slechts te kunnen opko-

men voor individuele  belangen, zoals zijn woonge not, zijn eigendom srecht,

zijn positie als werknemer of zijn concurrentiepositie. De enkele  omstandig-

heid daarentegen dat deze burger zich in zijn getroffenh eid in een dergelijk

individueel belang vergezeld  weet van vele anderen mag in zo’n geval aan

diens ontvanke lijkheid niet in de weg staan. Met een zodanige kwantitatieve

benadering van het vereiste van persoonlijk  belang worden immers veel indi-

vidueel en mogelijk  ernstig getroffenen van rechtsbescherming uitgesloten

enkel omdat het besluit naar zijn aard velen raakt. Het zou er toe leiden dat

rechtsbescherming bij de bestuursrechter tegen dit soort besluiten, waarbij  met
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431 Zo heeft Lubberdink (1996, p. 13-14) ten aanzien van het mogelijk in de toekomst open te stellen
directe beroep tegen algemeen verbindende voorschriften opgemerkt: “Het kenmerk van  een algemeen
verbindend voorschrift is dat het zich richt tot een in beginsel onbepaalde groep personen. Deze
onbepaaldheid maakt het theoretisch gezien moeilijk om te betogen dat een bepaalde persoon in
het bijzonder  getroffen wordt door de vaststelling van een algemeen verbindend voorschrift. (...)
Immers naarmate een besluit algemener wordt, geldt dat de positie van het individu ten opzichte
van de andere individuen  minder bijzonder  wordt. Het individuele belang wordt als het ware
verdund”. 

432 Zie mijn bijdrage in M&M 2001, p. 288-290. 
433 Vgl. § 67a I VwGO. Zie eveneens de voorzieningen in § 56a VwGO (bekendmaki ngen hangende

procedures met meer dan vijftig personen) en § 65 III VwGO (het toelaten van derden als procespartij
in het geval het gaat om meer dan vijftig personen).  

434 Vgl. HR 20 november 1987, AB 1988, 117 m.nt. FHvdB; NJ 1988, 843 m.nt. Scheltema.

name ook moet worden gedacht aan de besluiten van algemene strekking,431

voor individuele  burgers reeds bij voorbaat weinig zinvol is.

 

Door personen die weliswaar in een individueel belang worden getroffen,

doch zich daarin vergezeld  weten van vele anderen, buiten de rechtsstrijd  te

houden wordt de voorwaarde persoo nlijk belang heel nadrukk elijk gebruikt

om te voorkomen dat grote groepen burgers zich als belanghebbende zouden

kunnen komen aanmelden. In tijden van overbelasting van het bestuurlijk  en

rechterlijk  apparaat vormen massaprocedures ook inderdaad een weinig aan-

trekkelijk  vooruitzich t. Toch is het maar de vraag of dat nu een

‘belanghebbende-probleem’ is. Als een bepaald  idee over de invulling van het

belanghe bbende-b egrip inderdaad tot een zeer grote groep beroepsgerechtig-

den zou (kunnen) leiden, dan dienen we zo dunkt mij binnen het procesrecht

een oplossing te bedenken om de behandeling te stroomlijnen, maar niet

burgers eenvoudigweg van rechtsbescherming uit te sluiten. Reeds eerder heb

ik in dit verband gewezen op de uit het Duitse bestuursrecht bekende figuur

van het ‘Massenverfahren ’,432 waarbij  de rechter bijvoorbee ld de bevoegd heid

heeft om in het geval van twintig of meer partijen met een parallel belang,

deze op te dragen een gezamenlijke gemachtigde aan te wijzen die namens

hen allen optreedt. 433 Daarnaast dient men zich te realiseren dat het simpelweg

uitsluiten van rechtsbescherming bij de bestuursrechter wel eens zou kunnen

betekenen dat het probleem slechts wordt verplaatst.  Gelet op het

Montenegro-arrest van de Hoge Raad is het immers niet uit te sluiten dat de

burgerlijke rechter dergelijke, individueel zwaar getroffen burgers wel dege-

lijk zal ontvangen, ongeacht de kwantiteit  van het aantal getroffenen.434 Het

lijkt mij dat dit soort competentieproblemen vermeden moeten worden en dat

de bestuursrechter het vereiste van persoonlijk  belang ook daarom niet als een

kwantitatief, maar als een kwalitatief vereiste dient op te vatten. Een persoon-

lijk belang ontbreekt aan de zijde van een individuele  burger slechts dan,

wanneer hij in rechte wenst op te komen voor een naar zijn aard boven-ind ivi-

dueel belang. Formuleert hij zijn belang echter als een individueel belang, dan

mag de omstandig heid dat vele anderen eveneens in hun belangen worden

getroffen naar mijn mening niet aan belanghe bbendh eid in de weg staan.

8.2.1.5 Objectief bepaalbaar belang

Het belang op grond waarvan beroepsrecht wordt geclaimd dient voorts vol-

doende objectief bepaalbaar te zijn. Belangen zijn onvoldoende objectief
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435 Vgl. Boxum 1999, p. 348 en Van Male 1992a, p. 46.
436 Koetser 1992, p. 143.
437 Zie VzARRS 13 oktober 1986, AB 1988, 194 m.nt. D.A. Lubach.
438 Moeilijk met deze uitspraak te verenigen is Vz. ARRS 30 augustus 1989, Gst. 1990, 6895, nr. 12

m.nt. J.M.H.F. Teunissen, waarin de weduwe van de architect wel ontvankelijk werd verklaard
in haar beroep tegen de sloopvergunning van een gebouw.  Eveneens van een nogal ruime uitleg
van het belanghebbende-begrip getuigt Rb. Groningen 16 maart 2001, JB 2001, 123. Appellant
werd belanghebbend geacht bij een besluit tot restauratie van een kerkorgel, onder meer op de grond
dat hij in zijn vroege jeugd dit orgel had mogen bespelen en destijds geld had ingezameld voor
de restauratie.    

439 ABRS 28 september 2000, Gst. 2000, 7133, nr. 2 m.nt. HH.
440 ABRS 12 september 1995, Gst 1996, 7037, nr. 3 m.nt. HH.
441 Vgl. Ten Berge en Widdershoven  2001, p. 87.
442 Zie ook Boxum 1999, p. 348.

bepaalbaar als zij zuiver psychisch zijn, als zij slechts in de subjectieve bele-

vingswere ld van de appellant bestaan.435 Het belang mag, zoals Koetser het

zegt,436 ook weer niet té persoonlijk  zijn.    

De jurisprude ntie laat een aantal voorbeelden zien waar het de appellant

ontbreekt aan een objectief bepaalbaar belang. Zo stelde iemand beroep in

tegen de verlening van een vergunning voor de verbouwing van het Concert-

gebouw in Amsterdam, omdat haar vader als één van de bekende orkestleden

een exception ele verbonde nheid had met het Concertgebouw en als blijk

daarvan vanuit dat gebouw was begraven.437 Naar verzoekster stelde, betekent

de onderhavige bouw voor haar een architectonische breuk met haar verleden

en een aantasting van de gaafheid  van het gebouw waaraan de herinnering van

haar vader is verbonden. De Voorzitter oordeelde dat appellante  niet als

belanghebbende kon worden aangeme rkt, aangezien de door verzoekster

voorgedragen bezwaren en de daarmede verband houdende belangen louter

gevoelsma tig van aard en deswege niet objectief bepaalbaar zijn.438 Hetzelfde

gold ten aanzien van een voormalig  bewoner van het pand Keizersgracht 326

die zich verzette tegen de sloop- en bouwvergunning voor het veranderen en

vergroten van genoemd pand. De louter emotionele  betrokke nheid bij het wel

en wee van het pand Keizersgracht 326 werd onvoldoende geacht om hem als

belanghebbende aan te merken.439 Evenmin  over een objectief bepaalbaar

belang beschikten de appellanten die zich verzetten tegen een grenscorr ectie

tussen de gemeente  Mierlo en Helmond, waarbij  zij onder andere aanvoerden

gevoelsma tig bezwaren tegen het worden van ingezetene van Helmond te

hebben.440 Dit betreft echter, aldus de Afdeling, persoonlijke ondervindingen

die bij mensen niet noodzak elijkerwijs  gelijk zijn; zij zijn reeds vanwege hun

immateriële  aard niet te rekenen tot de belangen waarin men door een besluit

als het onderhavige getroffen wordt.  Met deze laatste overweging van de

Afdeling heb ik echter toch enige moeite; in ieder geval voor zover zij doet

vermoeden dat immateriële  belangen per definitie niet objectief bepaalbaar

zijn. Zover zou ik zeker niet willen gaan. Ook immateriële  belangen kunnen

heel goed objectief vaststelbaar zijn. Zo kunnen zelfs louter psychische ge-

steldheden op grond van wetensch appelijk onderzoek heel goed worden

getraceerd.441 Met name uit het ambtenarenrecht kennen we wel voorbeelden

waaruit  blijkt dat immateriële  belangen als reputatie  of verhuizen naar een

kleinere kamer wel degelijk  belangen vormen die toegang tot de rechter ge-

ven.442     
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443 Zie hierover Hartkamp 2000, p. 345-346 en Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 176-177.
444 Aldus De Waard 1987, p. 204.

8.2.1.6 Rechtstreeks betrokken belang  

8.2.1.6.1 Een bestuursrechtelijke causaliteitsthe orie

Artikel 1:2, eerste lid, Awb definieert de belanghebbende als ‘degene wiens

belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken’. Het gaat er derhalve om vast

te stellen of het bestreden besluit een rechtssubject rechtstreeks in zijn belang

raakt. Er dient met andere woorden sprake te zijn van een voldoende causaal

verband tussen het belang van de appellant en het bestuursb esluit. In dat

opzicht verschilt  het vereiste van rechtstreekse betrokke nheid duidelijk  van de

overige, in het voorgaande beschreven eisen; het betreft hier niet zozeer een

eis die aan het belang zelf wordt gesteld, als wel aan de relatie tussen het

belang en het bestreden besluit.  

Wanneer bestaat er nu causaal verband tussen belang en besluit?  Deze vraag

laat zich niet zo eenvoud ig beantwoorden, omdat er niet zelden tussen het

genomen besluit en de gevreesde belangenschending nog andere gebeurtenis-

sen zitten. Het probleem dat daardoor ontstaat is dat op het moment dat de

rechtstreekse betrokke nheid van het belang bij het besluit moet worden beoor-

deeld - d.i. het moment waarop het bestreden besluit is genomen - vaak nog

niet is vast te stellen of de belangenschending wel plaats zál vinden. Bijvoor-

beeld omdat daarvoor nog nadere besluitvorming nodig is, of omdat dit - zoals

bij de problematiek van het afgeleide belang - nog afhangt van gedragingen

van de contractpartner.  Dit vraagt dus om een bijzondere benadering van het

vraagstuk van de causaliteit.  Een tweetal denkrichtingen zijn hierbij mogelijk.  

Een eerste denkrichting vormt de in de straf- en civielrechtelijke literatuur

beschreven ‘causa proxima-leer’.443 Hierbij  wordt getracht een oplossing te

vinden voor het causaliteitsvraagstuk door alleen de laatste  factor van de

causale  keten relevant te achten. De grondge dachte  van deze causa proxima-

leer - oorzaak en gevolg moeten niet te ver uit elkaar zijn gelegen - heeft

blijkens de jurisprude ntie ook bij de beoordeling van het rechtsbelang in het

bestuursrecht een zekere invloed. Het beeld dat wordt opgeroepen door de

term ‘kringen van belanghebbenden’ is in dit verband illustratief. Immers, in

veel gevallen heeft een besluit het effect als een steen die in stilstaand water

wordt geworpen en steeds verder voortkabbelende kringen veroorzaa kt.444

Appellanten die door te ver van het besluit liggende rimpelingen worden

geraakt kunnen in de causa proxima-leer niet worden ontvangen. We zien dit

met name bij de problematiek van het afgeleid belang; wordt iemand slechts

door het besluit getroffen via een contractue le relatie dan kan niet het besluit

worden beschouwd als de causa proxima van de belangenschending. Het

afgeleide belang wordt dan ook niet geacht rechtstreeks bij het bestreden

besluit te zijn betrokken.  
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445 Zie Hartkamp 2000, p. 345 en Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 176.
446 Zie Hartkamp 2000, p. 346-348 en Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 178-180.
447 ABRS 19 april 2001, AB 2001, 259 m.nt. dG.

Het nadeel van de causa proxima-leer is echter dat deze erg statisch is. Niet

zelden is immers een andere factor uit de causale  keten meer bepalend voor de

belangenschending dan de laatste. Zo is bijvoorbee ld het besluit om een

ambtenaar over te plaatsen vaak niet meer dan het in concreto  vaststellen van

wat reeds uit het achterliggende reorganisa tiebesluit  voortvloeide. Is het dan

nog wel redelijk om - in de causa proxima-ge dachte  - geen causaal verband

aan te nemen tussen het reorganisa tiebesluit  en het belang van de ambtenaar

in kwestie? In het burgerlijk  recht en in het strafrecht wordt de causa proxima-

leer juist vanwege dit arbitraire karakter van de hand gewezen.445 Ik denk dat

dit ook voor het bestuursrecht zou moeten gebeuren. Een alternatief, waarmee

meer recht wordt gedaan aan de eisen van redelijkheid  en billijkheid  zou

moeten worden gezocht in de in het burgerlijk  recht en in het strafrecht ont-

wikkelde theorie van de adequate  veroorzaking.446 Centraal in deze leer staat

de voorwaarde dat díe handeling als oorzaak (de causa efficiens) kan worden

beschouwd waarvan redelijkerw ijs dit gevolg te voorzien is. Het ‘waarschijn-

lijkheidscriterium’ wordt derhalve van doorslaggevende betekenis  geacht.

Ook in het bestuursrecht zou wat mij betreft de regel moeten worden gehan-

teerd dat een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang eerder moet worden

aangenomen naarmate  de belangenschending waarschijnlijker is.

Ten aanzien van het vereiste van rechtstreeks belang kan een ondersch eid

worden gemaakt tussen een viertal categorieën van gevallen. In het hiernavol-

gende zal voor elk van die categorieën worden onderzocht welke betekenis  nu

in concreto  aan de causaliteit  moet worden gehecht waar het gaat om de toe-

passing van de eis van een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang. 

8.2.1.6.2 Fysieke nabijheid

Zoals ik in de vorige paragraaf reeds aangaf werkt de term ‘kringen van be-

langhebbenden’ bij de uitleg van het vereiste van een rechtstreeks belang erg

verhelderend; het belang moet in de nabijheid  van het besluit zijn gelegen.  

In veel gevallen gaat het ook letterlijk om de fysieke nabijheid  tot het bestre-

den besluit.  Dit is met name het geval bij besluiten met een zekere ruimtelijke

relevantie. Ter beoordeling van de fysieke nabijheid  tot het besluit zijn dan -

afhankelijk  van de aard van het bestreden besluit - verschillende criteria

denkbaar.  In sommige gevallen zal het bijvoorbee ld gaan om zichthinder, in

andere weer om stankhinder of geluidhinder.  Gaat het om een besluit met een

visueel ruimtelijk effect, zoals het verlenen van een bouwvergunning voor een

woning, dan zal moeten worden beoordee ld of het te bouwen object kan

worden gezien vanuit de woning van de appellant. 447 In een paar recente

uitspraken heeft de Afdeling echter duidelijk  gemaakt dat in specifieke situa-

ties ook andere omstandigheden tot de slotsom kunnen leiden dat appellant

kan worden aangemerkt als belanghebbende. Zo bleek de enkele  omstandig-

heid dat de appellant eigenaar is van gronden die in de onmiddellijke nabij-

heid van een bouwloc atie zijn gelegen, voldoende voor het aannemen van een



Hoofdstuk 8

448 Zie ABRS 27 maart 2002, AB 2002, 189 m.nt. TN en ABRS 14 augustus 2002, AB 2002, 394 m.nt.
TN.

449 Aldus de Afdeling bestuursrechtspraak in haar uitspraak van 14 augustus 2002, AB 2002, 394 m.nt.
TN.

450 Jaarverslag Raad van State 2000, p. 82.
451 Rb. Groningen 29 juli 1998, M&R 1999, 24 en ABRS 10 juni 1999, AB 2000, 19 m.nt. J.L. Boxum.
452 ABRS 29 augustus 2000, AB 2000, 477 m.nt. LD.
453 Zie ABRS 29 september 2000, AB 2000, 478 m.nt. LD en ABRS 12 september 2001, AB 2002,

172 m.nt. LD. In die lijn eveneens: ABRS 9 oktober 2002, AB 2003, 34 m.nt. A.T. Marseille.
454 Dat er zeker geen sprake is  van een algemene lijn  waarbij beïnv loeding van de woon- en leefomgeving

reeds voldoende is om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt werd door de Afdeling
in een vrij recent gewezen uitspraak nog eens duidelijk gemaakt. In ABRS 13 maart 2002, AB 2002,
173 m.nt. LD werd het ‘mevrouw-Kiki-criterium’ bij verkeersmaatregelen  uitdrukkelijk van de

rechtstreeks bij het besluit betrokken belang.448 Dat de woning van een derge-

lijke appellant op enige afstand van de bouwloc atie is gelegen en hij daarop

nauwelijks zicht heeft blijkt daaraan in een dergelijk  geval niet af te doen.449 

Ook ten aanzien van bijvoorbee ld kapvergunningen heeft zich, aldus het

Jaarverslag 2000 van de Raad van State,450 de hoofdregel uitgekristalliseerd,

dat als belanghebbende moet worden beschouwd degene die op geringe af-

stand van de bomen woont of vanuit zijn woning daarop zicht heeft. 

In een aantal zaken heeft de Afdeling de kring van belanghebbenden echter

opmerke lijk ruimer getrokken. Ingevolge het ‘mevrouw-Kiki-criterium’ is dat

met name het geval indien het besluit,  ondanks een grote afstand en het ont-

breken van direct zicht, toch directe invloed heeft op de woon- of leefomge-

ving. In de zaak van mevrouw Kiki ging het om de kap van een flink aantal

bomen in het Groningse Noorderplantsoen, welke groenvoorziening een

belangrijke uitstraling heeft op zijn omgeving. Het bestreden besluit had

daarmee belangrijke gevolgen voor de woon- en leefomgeving van mevrouw

Kiki.451 Hetzelfde gold ten aanzien van het besluit waarbij  vergunning werd

verleend voor de kap van ruim 1000 bomen in het Vroonermeerbos nabij een

woonw ijk in Alkmaar.  De inwoners van deze woonw ijk werden als belang-

hebbenden aangemerkt bij de verleende kapvergunning.452 Natuurlijk  hebben

burgers een voldoende persoonlijk  belang voorzover zij stellen door de kap

van de bomen in hun woongenot te worden getroffen, doch dit woongenot is

niet bij iedere kapvergunning rechtstreeks betrokken. Zo bleken burgers die

geen zicht hadden op de te kappen bomen op de Brummense brink en op de

Dam in Amsterdam niet belanghebbend.453 

Het is echter jammer dat de Afdeling nauwelijks motiveert waarom er in het

geval van mevrouw Kiki en het Vroonermeerbos wél sprake is van een recht-

streeks bij de kapvergunning betrokken belang en - veel belangrijker nog

(want in het nadeel van de appellerende burger) - waarom in Brummen en

Amsterdam zulks níet het geval was. De motivering komt eigenlijk  pas achter-

af in het jaarverslag van de Raad van State. Mede afgaande op wat daar wordt

opgemerkt lijkt de ‘mevrouw-Kiki-jurisprudentie’ in ieder geval niet méér te

zijn dan een uitzondering in het geval van bijzondere omstandigheden - en dat

lijkt te zijn in de gevallen waarin het gaat om een voor de wijk belangrijke

groenvoorziening die van grote invloed is op de woon- en leefomgeving van

de aspirant-belanghebbende - op de door de Raad van State omschreven

hoofdreg el.454 Of is het misschien zelfs dát wel niet, en zijn de uitspraken
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hand gewezen. 
455 Zie zijn annotatie onder ABRS 12 september 2001, AB 2002, 172.
456 Vgl. Boxum (1999, p. 348) die in dit verband wijst op ABRS 29 januari 1996, Gst. 7040, 5. Hierin

voerde appellante aan dat zij ook als belanghebbende bij de afgifte van een bouwvergunning voor
een bouwmarkt moest worden beschouwd, omdat zij voornemens was zelf een bouwmarkt te gaan
exploiteren. De Afdeling oordeelde: ‘Een enkel vaag voornemen zonder begin van uitvoering en
onzekere, mogelijk in de toekomst te verwachten gevolgen, is echter naar het oordeel van de Afdeling
onvoldoende om aan te nemen dat appellante onvoldoende concreet belang heeft dat rechtstreeks
bij het besluit tot vergunningverlening is betrokken’. 

457 Zie § 8.1
458 Vz ARRS 2 februari 1978, tB/S IV, nr. 12 m.nt. Ten Berge en Stroink.

inzake ‘mevrouw Kiki’ en het ‘Vroonermeerb os’, zoals Damen het zegt,455 er

door geglipt en wordt dat nu in de nadien gewezen uitspraken krampach tig

verhuld?   

8.2.1.6.3 Actualiteit

In de literatuur wordt het vereiste dat het moet gaan om een actueel belang

wel als een afzonderlijke voorwaarde genoemd om als belanghebbende te

kunnen worden aangeme rkt. Ik vind dat echter - zoals ik hierna zal uiteenzet-

ten - niet zo vanzelfsprekend.

Bij het vereiste van actualiteit  lijkt te worden gedacht aan een tweetal situa-

ties. Zo worden daar allereerst gevallen onder geschaard waarbij  het belang

als feit nog onvoldoende zeker is op het moment dat het bestreden besluit

wordt genomen; waarbij  het belang met andere woorden nog niet bestaat op

het moment van het besluit.456 Maar als dat het geval is moeten we dan wel

spreken van een gebrek aan actueel belang, of moeten we zeggen dat er in

zo’n geval überhaupt geen sprake is van enig rechtsbelang? Ik denk het laat-

ste. Het rechtsbelang - ik sprak daar reeds eerder over -457 impliceert een

momentbeoordeling en lijkt te moeten bestaan op het moment dat het besluit

wordt genomen of in ieder geval op het moment dat bezwaar wordt gemaakt.

Ontstaat het belang pas later dan kan men inderdaad niet als belanghebbende

worden aangeme rkt, maar zulks geldt evengoed ook zonder dat we het vereis-

te van actualiteit  stellen.     

Naast deze gevallen komt het voor dat het belang als feit weliswaar voldoende

zeker is, maar dat schending ervan nog afhankelijk  is van allerlei toekomstige,

onzekere ontwikkelingen. Het betreft dan echter niet zozeer een probleem van

het belang zelf; dat is - zo men wil - voldoende actueel.  Het probleem zit hem

veeleer in het gebrek aan causaliteit  tussen het belang en het bestreden besluit.

Het is met andere woorden een probleem van rechtstreekse betrokke nheid van

het belang bij het besluit.  Een voorbeeld  hiervan vormt de uitspraak ‘Twic-

kel’.458 De zogenaamde ‘Vrienden van Twickel’  vroegen schorsing van een

verklaring van geen bezwaar voor de bouw van bejaardenwoningen. De ge-

dachte  was, dat door deze bouw de bouwgrondre serve van Stad Delden sneller

op zou geraken, waarna de kans groot was dat de gemeente  het oog zou laten

vallen op de gronden van het landgoed Twickel.  De Voorzitter oordeelde dat

het hier een te onzeker, toekomstig  belang betrof waarvan de aantasting af-

hankelijk  was van allerlei nog te ontwikkelen inzichten en te nemen besluiten.
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459 ABRS 4 juli 2001, JB 2001, 195. Vergelijkbaar is ABRS 13 juni 2000, RAwb 2000, 143 m.nt.
J.C.A. de Poorter.

460 ARRS 29 oktober 1979, AB 1980, 304 m.nt. CLR.
461 Een ander voorbeeld vormt ABRS 13 juni 2000, Gst. 2000, 7129, nr. 4 m.nt.  Goorden; RAwb 2000,

143 m.nt. J.C.A.  de Poorter, waar de door appellante naar voren gebrachte nadelige gevolgen van
de vergunde bouw van een bio-energiecentrale slechts berusten op een verwachting omtrent de
toekomstige beschikbaarheid van houtsnippers. 

462 Zie over deze zaak hierna nog in § 8.2.1.6.5.

Hoewel het belang (bescherming van het landgoed Twickel)  hier op zichzelf

als feit reeds aan de zijde van de appellant bestond op het moment dat het

besluit werd genomen, is de schending van dat belang niet het directe gevolg

van het bestreden besluit.  Het is immers afhankelijk  van toekomstige, onzeke-

re ontwikkelingen. 

Ook kan worden gewezen op het geval waarbij  een Belgisch bedrijf dat zich

had toegelegd op afvalstoffenverwerking, in bezwaar en beroep opkomt tegen

het besluit waarbij  de Minister goedkeuring verleende aan een Nederlands

bedrijf tot export van afvalstoffen naar Duitsland. De enkele  verwachting dat

afvalstoffen aan appellante  zou worden aangeboden als export naar Duitsland

niet wordt toegestaan biedt onvoldoende grond voor het oordeel dat de markt-

positie van appellante  in die mate wordt verbijzonderd dat haar belang recht-

streeks is betrokken bij het bestreden besluit.459 Hetzelfde zou kunnen worden

gezegd voor de uitspraak inzake de brug bij IJsselmuiden.460 Appellanten

vreesden een toekomstige, onbepaalde en wellicht voor hen nadelige ontwik-

keling in de verkeerssitu atie rond het bestaande oeverkruispunt en in de kom

van IJsselmuiden. Ook hier kan men zeggen dat het belang (veiligheid  en het

voorkomen van stank- en geluidhinder)  aan de zijde van de appellanten als feit

voldoende zeker was, maar het toch vooral een causaliteitsprobleem betreft.461 

 

In bovenbeschreven gevallen lijkt de belangenschending ook inderdaad nogal

hypothetisch van aard. De vraag laat zich echter stellen of meer in het alge-

meen zou moeten gelden dat wanneer de belangenschending nog afhankelijk

is van toekomstige factoren zonder meer tot niet-belang hebbend heid moet

worden geconcludeerd. Ik denk dat deze vraag niet te snel bevestigend mag

worden beantwoord. Neem nu de hierna nog uitvoerig te bespreken zaak,

waarbij  de Minister goedkeuring had verleend aan het plan om bij de bouw

van de derde Maasvlak tecentrale  geen gebruik  te maken van het kolenvergas-

singsprocédé.462 Hiertegen kwam - vergelijkbaar met de hiervoor genoemde

casus van de Belgische afvalverwerker - een bedrijf (Texaco) op dat meende

daarmee een opdracht mis te lopen. Hoewel het ook hier slechts een ‘verwach-

ting’ betrof, was het wel erg waarschijn lijk doordat Texaco zich juist op dit

procédé helemaal heeft toegelegd. In een dergelijk  geval acht ik - overeenk-

omstig het oordeel van het CBb en in lijn met de hiervoor beschreven theorie

van de adequate  veroorzaking - een rechtstreeks bij het besluit betrokken

belang aannemelijk.    

8.2.1.6.4 Nadere besluitvorming

Inleiding
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463 Vgl. Van Male 1992a, p. 50.
464 VzARRS 28 april 1977, tB/S IV, nr. 6 m.nt. Van Maarseveen.
465 ARRS 11 december 1980, tB/S IV, nr. 60 m.nt. Ten Berge en Stroink.
466 Hierbij zij overigens opgemerkt dat het wellicht nog verschil maakt of het gaat om een subsidie

‘zonder meer’ of dat deze voor een bepaalde hinder veroorzakende activiteit wordt verleend. In
het laatste geval zou er - zo dunkt - mij wel degelijk van rechtstreekse betrokkenheid kunnen worden
gesproken. Uit de uitspraak wordt echter niet duidelijk wat precies de casuspositie was.  

467 VzABRS 12 september 1995, Gst. 1996, 7037, nr. 3 m.nt. HH.

Kenmerkend voor het bestuursrecht is dat de normstelling plaatsvindt in een

keten van besluitvorming. Om de rechtspositie  van een burger te bepalen zijn

vaak meerdere besluiten noodzakelijk. Vanuit  een procesrec htelijk oogpunt

dringt zich dan de vraag op tegen welk besluit uit die keten een burger in

rechte dient op te komen. Met andere woorden bij welk van die besluiten is hij

belanghebbende? Deze vraag heeft aan importantie  gewonnen nu de Awb ook

beroep tegen besluiten van algemene strekking heeft mogelijk  gemaakt (zij

het, dat die mogelijkheid vooralsnog niet bestaat ten aanzien van algemeen

verbindende voorschriften en beleidsregels).463

Jurisprud entie

Vroegere  jurisprude ntie laat ons een aantal voorbeelden zien van gevallen

waar de noodzaak van nadere besluitvorming in de weg stond aan een recht-

streeks bij het bestreden besluit betrokken belang. Zo werd een actiegroep niet

belanghebbend geacht bij het besluit tot goedkeuring van een wijziging in de

begroting van de gemeente  Heemstede ten behoeve van een verkeersproces-

sor.464 De actiegroep vreesde een sterke toename van het verkeer op de weg,

waarlangs de verkeersprocessor zou worden geïnstalleerd. Overwogen werd

echter dat het besluit tot installatie van de verkeersprocessor pas het besluit

was waardoor het belang direct zou worden getroffen. Evenmin  belangheb-

bend waren omwonenden die beroep instelden tegen de verlening van een

subsidie  aan een jongeren sociëteit,  nu zij bezwaren hadden tegen de met die

subsidie  te ontwikkelen activiteiten.465 Overwogen werd dat voor deze activi-

teiten evenzeer als voor hetgeen zich op dat moment reeds in de sociëteit

afspeelde vergunningen en ontheffingen waren vereist, zodat appellanten te

zijner tijd de tegen een eventuele  verlening daarvan openstaande middelen van

bezwaar en beroep zouden kunnen benutten.466 Ook uit de jurisprude ntie van

de huidige Afdeling bestuursrechtspraak blijkt dat de gevolgen die de appel-

lant vreest te gaan ondervinden niet te ver van het betreden besluit mogen zijn

verwijderd. Zo werden inwoners van Mierlo niet belanghebbend geacht bij het

besluit waarbij  een grenscorr ectie werd aangebracht tussen de gemeenten

Helmond en Mierlo.467 Appellanten vreesden dat zij als inwoner van de ge-

meente  Helmond meer onroerende-zaaksbelasting zouden moeten gaan beta-

len en bovendien in hun woongenot zouden worden aangetast,  nu de gemeente

Helmond - anders dan de gemeente  Mierlo - wel bereid zou zijn de ontwikke-

ling van een Vinex-loc atie ter hand te nemen. Dienaangaande merkte de

Voorzitter op dat appellanten eerst met de gevolgen van de wijziging van de

gemeentegrens zullen worden geconfronteerd  bij de uitoefening van die be-

voegdheden. Gelet hierop kon naar het oordeel van de Voorzitter niet staande

worden gehouden dat de belangen van appellanten rechtstreeks bij de bestre-

den besluiten waren betrokken.
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468 Vgl. CRvB 4 juli 1996, TAR 1996, 141; JB 1996, 175 en AB 1996, 381.
469 Zie eveneens CRvB 4 juli 1996, TAR 1996, 142. Vergelijkbaar is CRvB 13 maart 1997, TAR 1997,

85 m.nt. C.P.J. Goorden, waarin voldoende causaliteit werd aangenomen tussen een besluit tot
opheffing van een bepaalde functie en het belang van degene die de desbetreffende functie laatstelijk
had vervuld. Dat dit besluit nog zou worden gevolgd door een besluit tot het opdragen van andere
werkzaamheden, dan wel tot ontslagverlening achtte de Raad niet van belang. Hetzelfde gold voor
de niet eigen risico dragende werkgever die opkwam tegen een tot diens werknemer gericht WAO-
besluit, nu zulk een besluit kon leiden tot een verhoogde vaststelling van de gedifferentieerde
werkgeverspremie (CRvB 12 februari 2001, RAwb 2001, 71 m.nt. J.C.A.  de Poorter; JB 2001, 71
m.nt. Red; NJB 2001, p. 599, nr. 6.). Vgl. eveneens CRvB 17 mei 2001, JB 2001, 162 m.nt. E.J.
de Lange-Bekker: “Niet van doorslaggevende betekenis is dat de vermindering van de vergoeding
bij afzonderlijk besluit wordt vastgesteld en appellante tegen dat besluit rechtmiddelen  kan
aanwenden”.  

470 ABRS 27 juni 1997, JB 1997, 191 m.nt. R.J.N. S.
471 ABRS 27 april 2000, JB 2000, 164 m.nt. R.J.N. S.

Om te kunnen spreken van een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang is

derhalve meer nodig dan een enkel onzeker en ver verwijderd verband. Wel

voldoende causaliteit  is er volgens de CRvB tussen het besluit betreffende de

waardering van een organieke functie en het belang van degene die in de

betrokken organisatie  een functie vervult die overeenkomt met de gewaardeer-

de organieke functie en van wie de salarispost op grond van de toepasselijke

rechtspos itionele voorschriften (mede) wordt bepaald  aan de hand van de

waardering van die functie.468 De enkele omstandig heid dat een besluit betref-

fende de waardering van een organieke functie kan worden gevolgd door een

op die organieke waardering gebaseerd, individueel salarisinpas singsbeslu it,

achtte de Raad in dit verband van onvoldoende gewicht voor een anders

luidende conclusie.469 Ook de jurispruden tie van de Afdeling laat voorbeelden

zien van gevallen waarin nog voldoende causaal verband werd aangenomen,

ondanks de noodzak elijkheid  van nadere besluitvorming. Bijvoorbe eld waar

een exploitant van een veerdienst ageerde tegen het verlenen van een vergun-

ning voor de aanleg van een afmeerponton met loopbrug aan een potentiële

concurre nt.470 Hoewel met het besluit nog geen vergunning was verleend tot

het uitvoeren van een veerdienst,  zo overwoog de Afdeling, droeg deze ver-

gunning wel bij tot het openen van de weg naar die uitvoering. Verzoeker

beschikte  daarmee dan ook over een rechtstreeks bij het besluit betrokken

belang. Vergelijkbaar was het beroep van de ‘Stichting Bos in Dieren’ tegen

de verlening van een bouwvergunning voor het oprichten van een speel- en

doeruimte.471 Om dit bouwplan te realiseren diende ongeveer 0,5 hectare bos

te worden gekapt.  Hiervoor was een kapvergunning verleend waarvan eerst

gebruik  kon worden gemaakt nadat met de aanleg van de openbare werken ten

behoeve van de realisering van het bouwplan werd begonnen. Hoewel de

stichting tegen de verlening van de kapvergunning kon opkomen, trof ook het

besluit waarbij  bouwvergunning was verleend - gezien het onlosmak elijk

verband tussen de kap van de bomen en de bouwvergunning - rechtstreeks het

belang van de stichting, aldus de Afdeling. 

Beoordeling

Wat leert ons nu de voorgaande beschouwing? Duidelijk  is in ieder geval dat

de noodzaak van nadere besluitvorming niet zonder meer in de weg hoeft te

staan aan het aannemen van voldoende rechtstreeks belang. Een strikte ‘causa

proxima-benadering ’, waarbij  uitsluitend de laatste schakel in de causale
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472 Boxum 1999, p. 350.
473 Vgl. De Waard 1987, p. 204.

keten relevant wordt geacht,  wordt derhalve van de hand gewezen. Dit lijkt

mij vanuit rechtszekerheidsoptiek ook van groot belang; het zou immers

weinig gelukkig  zijn met het aanwenden van rechtsmiddelen te moeten wach-

ten tot het uiteindelijke nadeel veroorzakende besluit is genomen, terwijl al

die tijd onzekerh eid blijft bestaan over de juistheid van dat oorspronkelijke

besluit.  Dit geldt enerzijds voor natuurlijke personen en bedrijven (voor welke

laatste deze onzekerh eid een ernstige rem op de bedrijfsactiviteiten zou kun-

nen betekenen),  maar anderzijds evenzeer voor het bestuur dat er belang bij

heeft op korte termijn te weten of het genomen besluit rechtmatig  is en of het

moet vrezen voor hoge schadeclaims als de keten van besluitvorming wordt

voltooid. Zulks dient er mijns inziens - en dat lijkt ook de lijn in de recht-

spraak te zijn - nog niet toe te leiden dat ieder onzeker en ver verwijderd

verband volstaat om als belanghebbende te worden aangeme rkt. Een oplossing

voor deze causaliteitsproblematiek zou kunnen worden gevonden in de eerder

beschreven theorie van de adequate  veroorzaking; bezien moet worden of de

gestelde belangenschending het redelijkerw ijs voorzienbare gevolg  van het

bestreden besluit vormt. Of, in de woorden van Boxum: “Als criterium zou

kunnen worden aangehouden dat beroep tegen eerdere besluiten uit de keten

eerder mogelijk  dient te zijn naarmate  er meer sprake is van een onomkeer-

baar proces in de richting van het echt nadeel veroorzakende besluit”.472

8.2.1.6.5 Afgeleid  belang

Inleiding

Aan het vereiste van een rechtstreeks betrokken belang is volgens vaste juris-

prudentie  niet voldaan zodra er sprake is van een ‘afgeleid’ belang. Bij het

afgeleide belang gaat het om gevallen waarbij  de appellant slechts via een -

veelal - contractue le relatie wordt getroffen in een belang dat parallel loopt

aan dat van de geadresseerde. Ook hier is het beeld van de kringen van be-

langhebbenden illustratief. De gedachte  lijkt te zijn dat er geen aanleiding

bestaat om degenen die door verder van het centrum verwijderde kringen

worden gestoord in hun beroep te ontvangen: de eerstgetroffenen dienen voor

die belangen op te komen.473 Die redenering kan wellicht (ik kom hierover

nog te spreken) worden toegepast op situaties waarin het gaat om volstrekt

parallelle  belangen, maar zeker niet wanneer het gaat om aan elkaar tegeng-

estelde belangen. Neem nu het mij uit de praktijk bekende geval, waarbij  aan

een woningb ouwcorp oratie een vergunning wordt verleend tot sloop van de

bij haar in eigendom zijnde huizen in een bepaalde straat. De bewoners  van

deze huizen worden door dit besluit slechts in hun belangen getroffen via de

huurovereenkomst die zij zijn aangegaan met de woningbouwcorporatie. Toch

mag hier naar mijn mening niet worden gesproken van een afgeleid  belang,

omdat de bewoners  opkomen voor een belang dat tegenges teld is aan dat van

de woningbouwcorporatie. In zo’n geval kan immers moeilijk de redenering

worden gevolgd dat de eerstgetroffene maar voor dat belang moet opkomen.  
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474 ARRS 15 oktober 1981, tB/S IV, 75 m.nt. Ten Berge en Stroink. Vgl. eveneens de in de annotatie
onder VzARRS 18 juli 1983, tB/S IV, 97 m.nt. BdeW vermelde uitspraak van de ARRS van 2
augustus 1982 (lees: 1983) nr. A-32.3845(1982),  waarbij werd geweigerd aan een stichting
(werkgever) subsidie toe te kennen voor een door appellante (werknemer) te organiseren
repetitiecursus. Ook hier werd appellant geacht te beschikken  over een afgeleid belang en werd
daarmee niet als belanghebbende aangemerkt. 

475 ABRS 22 april 1996, AB 1997, 39 m.nt. NV. Vgl. eveneens VzABRS 18 november 1994, AB 1997,
38 m.nt. NV: een eigenaar/kop er van een woning had alle rechten en vorderingen die hij te eniger
tijd zou kunnen doen gelden tegen de instanties  die subsidie met betrekking tot de woning zullen
kunnen verstrekken gecedeerd aan de aannemer/verkoper. De aannemer werd bij de weigering zulk
een subsidie te verlenen niet belanghebbend geacht.  

476 CRvB 26 november 1996, AB 1997, 101 m.nt. FP.
477 ABRS 10 juli 1997, AB 1998, 88. 
478 CRvB 28 september 2000, AB 2001, 49 m.nt. HBr.
479 CRvB 23 januari 2002, JB 2002, 78 m.nt. R.J.N. S.
480 ABRS 21 augustus 2002, AB 2002, 421 m.nt. Sew.

Jurisprud entie   

Een afgeleid  belang bestaat derhalve wanneer - en uitsluitend voorzover - men

door het bestreden besluit in zijn hoedanig heid van contractpartner wordt

getroffen. Zo is een werknemer in beginsel geen belanghebbende bij een tot

diens werkgever gericht besluit.  Dat geldt bijvoorbee ld in het geval van de

intrekking van een tot de werkgever gerichte  subsidie. De werknemer wordt

daardoor niet rechtstreeks in zijn belang getroffen geacht,  zelfs niet als het

besluit neerkomt op een subsidiëring van een natuurlijke persoon in zijn

kwaliteit  van werknemer. 474 Ook een aannemer die zich jegens zijn opdrach t-

gever contractueel garant heeft gesteld voor het verkrijgen van een woning-

subsidie  is niet belanghebbende bij de weigering zulk een subsidie  te verle-

nen.475 Evenmin  belanghebbend is de werkgever die door zijn werknemer is

gemachtigd om diens WW-uitkering te ontvangen,476 terwijl ook de aan een

ziekenhu is verbonden maatschap van medisch specialisten slechts een afgeleid

belang heeft bij een vergunningverlening aan dat ziekenhu is voor het uitvoe-

ren van een specifieke behandeling.477 Ook de apotheker die gedurende een

bepaalde periode aan een patiënt een medicijn heeft verstrekt ter voorkoming

van afstotingsverschijnselen na een niertranspla ntatie heeft een afgeleid  be-

lang bij het besluit van de ziektekostenverzekeraar om dat medicijn  niet te

vergoeden.478 Van een afgeleid  belang was eveneens sprake in het geding

tegen een besluit op basis van de Wet op de (re)integratie  van arbeidsge handi-

capten (Wet REA) waarbij  gedaagde had beslist dat bepaalde werkzaamheden

die door appellant als ‘jobcoach’ van persoon A waren verricht achteraf niet

voor vergoeding in aanmerking komen. De appellant,  voor wie de vergoeding

feitelijk was bestemd, werd slechts getroffen via de contractue le relatie met

persoon A en was derhalve niet belanghebbend.479 Datzelfde lot was ook de

vrouw beschoren die op eigen naam opkwam tegen de afwijzing van het

verzoek tot legalisatie  van de uittreksels  uit het Ghanees geboorteregister van

twee kinderen van haar echtgeno ot. Haar belang bij legalisatie  was als feitelijk

verzorgster van die kinderen gelegen in de mogelijkheid tot verkrijging van

kinderbijslag door de vader, maar werd slechts als afgeleid  financieel belang

beschouwd.480 

In een enkel geval wordt ondanks de aanwezig heid van een ‘afgeleid  belang’

toch een voldoende rechtstreeks bij het besluit betrokken belang aangenomen.

Een beruchte  zaak waarbij  op princip iële gronden werd gebroken met de leer
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481 VzCBb 4 januari 1991, AB 1991, 185.  
482 HR 20 november 1987, NJ 1988, 843 m.nt. MS en AB 1988, 117 m.nt. FHvdB.
483 Het CBB lijkt hierop in een latere, vergelijkbare uitspraak echter te zijn teruggekomen. Zie CBB

28 april 1993, AB 1994, 243 m.nt. JHvdV.
484 Pres. Rb. Rotterdam 23 april 1999, JB 1999, 130 m.nt. R.J.N. S.
485 Rb. ‘s-Gravenhage 28 april 1997, JB 1997, 142 m.nt. MAH.

van het afgeleide belang vormt de zogenaamde SEP-zaak.481 Texaco werd

belanghebbend geacht bij de goedkeuring van de Minister aan het plan van

SEP om bij de bouw van de derde Maasvlak tecentrale  geen gebruik  te maken

van het kolenvergassingsprocédé. Texaco had zich toegelegd op dat procédé

en zag een opdracht ontglippen. Onder impliciete  verwijzing naar het

Montenegro-arrest482 vond deze ruime uitleg van het belanghe bbende-b egrip

zijn rechtvaardiging, aldus de Voorzitter, in de omstandig heid dat als gevolg

daarvan de toetsing van de rechtmatigh eid van het bestreden besluit niet werd

onttrokken aan het rechtscollege dat daartoe blijkens de wet bij uitstek is

aangewezen.483 Ook bij rechtbanken zien we nog wel eens een doorbreking

van leer van het afgeleid  belang. Zo werd een werknemer belanghebbend

geacht bij een tot diens werkgever gerichte  weigering om een eenmalige

bijdrage toe te kennen ten behoeve van een afvloeiingsregeling voor het

resterend personee l.484 De gevraagde eenmalige bijdrage stond niet ter vrije

beschikking van de werkgever,  maar is uitdrukke lijk bestemd voor de voldoe-

ning van de door de kantonrechter aan verzoekster en de andere ex-werk-

neemsters toegekende ontbindingsvergoedingen. De werkgever,  geadresseerde

van het besluit,  fungeert dus slechts als intermediair. Vergelijkbaar is het

geval waarbij  de aan een stichting toegekende subsidie  voor de organisatie

van het North Sea Jazz Festival werd ingetrokken en opnieuw werd vastge-

steld op nihil.485 De stichting was slechts  opgericht voor het verkrijgen van

subsidie  en diende daarmee slechts als doorgeef luik voor een B.V. die de

daadwerkelijke organisatie  van het festival in handen had. Ondanks de getrof-

fenheid  van deze B.V. via een contractue le relatie, werd zij toch belangheb-

bend geacht bij het bestreden besluit.  In beide gevallen lijkt de behoefte  aan

deformalisering van het procesrecht een rol te hebben gespeeld; als de eerstge-

troffene slechts fungeert als doorgeefluik  voor de derde met afgeleid  belang

kan dan nog wel worden gezegd dat de eerstgetroffene maar voor dat belang

moet opkomen?

Beoordeling

Hoe moeten we de jurisprude ntie omtrent het ‘afgeleid  belang’ nu waarderen?

De gedachte  achter het niet-ontvank elijk verklaren van appellanten met een

afgeleid  belang lijkt in de eerste plaats een causaliteitskwestie; de appellant

wordt door te ver van de beschikking liggende rimpelingen geraakt,  indien er

tussen het getroffen belang en het bestreden besluit een contractue le relatie

bestaat.  Hierbij  lijkt de vraag van belang of de nadelige gevolgen zich in een

privaatrechtelijke sfeer voltrekken, dan wel publiekre chtelijk van aard zijn.

Vloeien de gevolgen die het besluit voor een contractpartner met zich brengt

voort uit een publiekrechtelijke regeling dan lijkt rechtstreekse betrokke nheid

zonder meer te worden aangenomen. Zo overwoog de CRvB dat het belang

van een werkgever direct betrokken is bij een tot diens ex-werknemer gerichte
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486 CRvB 7 mei 1998, AB 1998, 306 m.nt. HH en TAR 1998, 119. Dit zou eveneens kunnen verklaren
waarom een werkgever belanghebbend wordt geacht bij een tot diens werknemer gericht WAO-
besluit. Een dergelijk besluit heeft immers krachtens de Wet Pemba voor de werkgever een stijging
van de gedifferentieerde WAO-premie tot gevolg. Zie CRvB 12 februari 2001, RAwb 2001, 71
m.nt. J.C.A.  de Poorter. Blijkens recente jurisprudentie gaat de CRvB zelfs nog een stap verder
door werkgevers ‘zonder meer’ belanghebbend te achten bij tot hun werknemer gerichte WAO-
besluiten, ook als dit geen Pemba-zaken  zijn: CRvB 13 februari 2002, AB 105 m.nt. FP en JB 2002,
106. Zie ook CRvB 13 februari 2002, ABkort 278.   

487 Zie bijvoorbeeld Boxum 1999, p. 349.
488 Koetser 1992, p. 161-163 

ontslaguitkering, aangezien de daaruit  voortvloeiende financiële  verplichting

voor de werkgever publiekre chtelijk van aard is.486 

Naast een gebrek aan causaal verband wordt in de literatuur wel gewezen op

een bijkomend argument waarom mensen met een afgeleid  belang misschien

maar niet in hun beroep moeten worden ontvangen. De gedachte  daarbij  is dat

de geadresseerde zelf maar moet uitmaken of hij voor die belangen wenst op

te komen; hem moet de mogelijkheid worden gelaten zich neer te leggen bij

een voor hem ‘nadelig’ besluit.487 Nu kan ik mij daar wat bij voorstellen als

het gaat om hele persoonlijke aangelegenheden. In dat verband heeft Koetser

gewezen op de vrijstelling van militaire dienst waarbij  hij het niet zo nodig

vond een werkgever een beroepsrecht toe te kennen.488 Vrijstelling op grond

van persoonlijke onmisbaa rheid moest worden gevraagd door de betrokken

dienstplichtige, die zelf diende uit te maken of hij het nodig achtte het be-

roepsrecht te benutten. Hoewel niet meer actueel is dit een voorbeeld  van een

geval waarbij  het om iets heel persoonlijks gaat; het betrokken individu moet

de hier in het geding zijnde beslissing omtrent een belangrijke tijd van zijn

leven zelf nemen. In dit soort specifieke gevallen heeft Koetser inderdaad een

sterk argument om mensen met een afgeleid belang niet belanghebbend te

achten. Het beeld is echter bedrieglijk, omdat niet zelden de appellant die

‘slechts’ wordt getroffen via een contractue le relatie, desondanks de impact

van het besluit veel harder voelt dan de eerstgetroffene.

Het categoraal buitensluiten van burgers  met een afgeleid  belang leidt dan ook

niet zelden tot grote onbillijkheden. Nu het om zoiets fundame nteels als

rechtsbescherming gaat, is het toch wat moeilijk te verteren dat burgers met

een afgeleid  belang - zeker wanneer deze een geheel eigen positie innemen

ten opzichte  van het bestreden besluit en daarin vaak ook ernstig worden

getroffen - onder alle omstandigheden met lege handen blijven staan. Boven-

dien lijkt de strikte uitleg van het belanghe bbende-b egrip op dit punt ook tot

een systematisch probleem te leiden. Blijkens het door de Hoge Raad gewezen

Montenegro-arrest lijken burgers met een afgeleid  belang namelijk  wél te

worden ontvangen bij de burgerlijke rechter. Met Scheltema ben ik van me-

ning dat het beroepsrecht bij de bestuursrechter tegen een besluit als vanzelf-

sprekend niet beperkter moet zijn dan de kring van personen die in het burger-

lijk recht een voldoende belang hebben om een actie uit onrechtmatige daad

tegen een besluit te beginnen. Een andere opvatting zou leiden tot een ong-

ewenste  doorkruising van de competentieverdeling tussen de burgerlijke en de

bestuursrechter,  terwijl aan de Awb toch juist het uitgangspunt ten grondslag

ligt dat geschillen over overheidsbesluiten zoveel mogelijk  door de bestuurs-

rechter moeten worden beslecht.  De jurispruden tie van de bestuursrechter en
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489 De Waard 1993, p. 15-16.
490 Ook Schlössels (2001, p. 111) neigt in die richting waar hij ervoor pleit om vooral in situaties waarin

concrete subjectieve (vermogens)rechten  of anderszins ‘harde belangen’ van burgers in het geding
zijn het belanghebbende-begrip ruimer uit te leggen. 

de burgerlijke rechter behoren daarom op dit punt meer op elkaar te worden

afgestemd. Dit zou wat mij betreft moeten betekenen dat de rechtspraak van

de bestuursrechter ten aanzien van het leerstuk van het afgeleide belang in

ieder geval zodanig  zou moeten worden verfijnd dat meer aan de billijkheid

recht kan worden gedaan. 

Inzake de vraag naar criteria zijn in de literatuur een aantal voorstellen ge-

daan. Zo heeft De Waard er op gewezen, dat een individu naar zijn mening

zou moeten worden ontvangen indien aanneme lijk is dat zijn feitelijk belang

groter is dan dat van de geadresseerde.489 Dit zou met name hebben te gelden

als het om elementaire zaken zoals werken en wonen gaat, maar ook in het

geval van contractpartners en aansprakelijke derden.490 Hoewel ik De Waard

hierin een heel eind kan volgen, schuilt in dit criterium wel het gevaar dat

onduide lijk blijft in hoeverre schending van een dergelijk  belang het redelij-

kerwijs voorzienbare gevolg van het bestreden besluit dient te zijn. Het leer-

stuk van het afgeleide belang blijft toch vooral een kwestie  van causaliteit,

hetgeen betekent dat bij een versoepeling van de regel dat burgers met een

afgeleid  belang niet belanghebbend zijn, een ondersch eid gemaakt moet

worden tussen gevallen waarin het afgeleide belang ‘zonder meer’ door het

besluit wordt getroffen, en gevallen waarin dat veel minder waarschijn lijk is.

Er zou met andere woorden ook ten aanzien van het afgeleid  belang, gelijk bij

de problematiek van het rechtstreeks belang bij ketenbesluitvorming, moeten

worden gekozen voor de leer van de adequate  veroorzaking. Hierbij  zou naar

mijn opvatting de volgende hoofdregel moeten gelden:   

de erkenning van een rechtstreeks belang van een derde met afgeleid belang moet worden

overwogen wanneer redelijkerwijs voorzienbaar is dat de geadresseerde van het besluit

tegenover die derde niet anders zal kunnen handelen dan op een voor die derde schadelijke

wijze.   

Wat betekent dat nu heel concreet?  Neem nu het geval dat de aan een werk-

groep voor het organiseren van een bepaalde cursus toegekende subsidie

wordt ingetrokken. Dan moet toch worden gezegd dat de werknemer die deze

cursus verzorgt daardoor in zijn belang wordt getroffen. De omstandig heid dat

de werkgroep wellicht in staat is deze cursus uit andere bron te financieren

doet aan die getroffenh eid niets af. Zo moet ook de aannemer die zich con-

tractueel garant heeft gesteld voor het verkrijgen van een wonings ubsidie  door

zijn opdrachtgever belanghebbend worden geacht bij het besluit zulk een

subsidie  te weigeren, ook al kan de opdrachtgever formeel gezien nog afzien

een beroep te doen op de garantiebepaling. Het zou mij daarentegen te ver

gaan om een willekeurig  schuldeiser belanghebbend te achten bij de weige-

ring een sociale zekerheidsuitkering toe te kennen aan diens schuldenaar.  De

schending van het belang van de schuldeiser kan immers toch moeilijk worden

gezegd het redelijkerw ijs voorzienbare gevolg te zijn van het bedoelde weige-

ringsbeslu it.       
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491 Van Buuren 1978, p. 75.
492 De Waard (1987, p. 202) daarentegen  definieert het begrip geadresseerde als volgt: “De aanvrager

van het besluit, of degene tot wie het besluit zich richt”. Zoals hierna nog zal blijken leidt dit op
sommige punten ook tot een andere uitkomst.  

493 Vgl. eveneens Van Buuren 1978, p. 75 en Koetser 1992, p. 117. Ik kom hierop en op het belang
van deze constatering hierna nog terug.

494 Vgl. ABRS 2 september 1997, JB 1997, 218. In een andere richting lijkt Van Male (1992a, p. 42-43)
te tenderen.  

8.2.2 De geadresseerde en de aanvrager/verzoeker

8.2.2.1 De geadresseerde

Als algemene regel geldt dat de geadresseerde van een geïndividualiseerd

besluit zonder meer als belanghebbende moet worden beschouwd. Dit bete-

kent niet dat voor hem de criteria voor belanghe bbendh eid niet hebben te

gelden, doch dat hij daaraan per definitie  geacht wordt te voldoen. De gea-

dresseerde beschikt te allen tijde over een rechtstreeks bij het besluit betrok-

ken eigen, persoonlijk  en objectief bepaalbaar belang. 

Onder ‘geadresseerde’ zou ik, in navolging van Van Buuren,491 willen ver-

staan: “Degene, voor wie een beschikking in het bijzonder rechten of ver-

plichtingen in het leven roept, dan wel te niet doet gaan”.492 Hieruit  volgt dat

degene die het bestuur verzoekt om een tot een ander gericht besluit te nemen,

zoals het aanzeggen van bestuursdwang of het opleggen van een last onder

dwangsom, niet als geadresseerde van de beslissing op dat verzoek mag wor-

den beschouwd, zelfs niet als dat verzoek wordt afgewezen. Ook in het laatste

geval moet als geadresseerde worden beschouwd degene ten aanzien van wie

de beschikking weigert in het bijzonder rechten of verplichtingen in het leven

te roepen, dan wel teniet te doen gaan. In de geschetste  gevallen is dat dus de

vermeende overtreder.493 

Uit de hier gehanteerde definitie volgt eveneens dat men niet als geadresseer-

de kan worden beschouwd enkel omdat het besluit in afschrift aan iemand in

persoon bekend is gemaakt. 494 Degene aan wie het besluit bekend wordt

gemaakt is immers daarmee nog niet zonder meer degene voor wie het besluit

rechten of verplichtingen in het leven roept, dan wel teniet doet gaan.        

8.2.2.2 De aanvrager/verzoeker

Met bovenstaande omschrijving van de persoon van geadresseerde heb ik

onder andere willen aangeven dat degene die het bestuursorgaan verzoekt een

besluit te nemen niet enkel door het doen van zo’n verzoek geadresseerde is

van (en daarmee zonder meer belanghebbend is bij) de daarop genomen be-

slissing. Nu komt het uiteraard vaak voor dat iemand een besluit voor zichzelf

vraagt en daarom geadresseerde is van de beslissing op dat verzoek. Echter

ook dan heeft te gelden dat hij de status van (belanghebbende) geadresseerde

niet ontleent aan het enkel doen van een verzoek, maar aan het feit dat het

besluit zich inhoude lijk tot hem richt. Zo kan ook degene die tot besluitvor-

ming verzoekt jegens een ander niet worden gezegd geadresseerde en daarmee

zonder meer belanghebbend te zijn bij een beslissing op dat verzoek. Dat

betekent dat per geval zal moeten worden beoorde eld of de verzoeker beschikt
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495 Er wordt in dat verband wel gesproken van het ‘niet-ontvankelijk’ verklaren van het verzoek (vgl.
De Waard in diens annotatie onder ARRS 13 februari 1991, tB/S 1991, 17 en Koetser 1992, p.
152), hoewel de Awb de term ‘niet-ontvankelijk’ slechts reserveert voor bezwaar en beroep. Vgl.
hierover eveneens Van Buuren 1992, p. 610 en Van Male 1992a, p. 86.

496 Zie ook de Nota naar aanleiding van het eindverslag bij het Wetsvoorstel voltooiing eerste fase
herziening rechterlijke organisatie,  Kamerstukken  II, 22 495, nr. 10, p. 29-30.

497 Vgl. De Waard in diens annotatie onder ABRS 29 februari 2000, RAwb 2000, 88.
498 Anders echter: Nota naar aanleiding van het eindverslag bij het Wetsvoorstel voltooiing eerste fase

herziening rechterlijke organisatie,  Kamerstukken  II, 22 495, nr. 10, p. 30. Een vergelijkbare
opvatting wordt verdedigd door Widdershoven, in: Commentaar Awb, artikel 6:2 Awb. 

499 ABRS 29 februari 2000, RAwb 2000, 88 m.nt. BdeW. In die lijn ligt ook ABRS 5 september 2001,
JB 2001, 271 m.nt. R.J.N. S. en Rb Zutphen 4 juni 2002, JB 2002, 216. 

500 Zie zijn annotatie bij ABRS 29 februari 2000, RAwb 2000, 88. 

over een eigen, persoonlijk, objectief bepaalbaar en rechtstreeks betrokken

belang bij de primaire beslissing en daarmee ook of diens verzoek kan worden

aangemerkt als een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid Awb. Immers

in genoemde bepaling wordt een ‘aanvraag’ gedefinieerd als een verzoek van

een belanghebbende om een besluit te nemen. Voor zover het verzoek niet

afkomstig  is van een belanghebbende en derhalve niet als aanvraag kan wor-

den gekwalificeerd, kunnen een tweetal situaties worden onderscheiden. In de

eerste plaats kan het bestuursorgaan weigeren om überhaupt een beslissing te

nemen op het verzoek, dat geen aanvraag is. Daarnaast is het mogelijk  dat het

bestuur, omdat het de bevoegd heid heeft ambtshalve te besluiten, toch tot een

inhoudelijke beoordeling van het verzoek overgaat en tot een (inhoudelijke)

afwijzing komt. Beide situaties zullen nader worden uitgewerk t.

In het geval het verzoek afkomstig  is van een niet-belanghebbende kan het

bestuursorgaan volstaan met de mededeling dat het niet jegens de verzoeker

gehouden is te beslissen nu het verzoek niet als aanvraag kan worden gekwali-

ficeerd. Het bestuur weigert in zo’n geval om überhaupt tot een inhoudelijke

beoordeling (resulterend in een toewijzing of afwijzing) van het verzoek, niet

zijnde een aanvraag, over te gaan.495 Een zodanige weigering om überhaupt

tot besluitvorming over te gaan kan niet worden gekwalificeerd als een besluit

in de zin van artikel 1:3 Awb. Hoewel geen besluit,  moet het ingevolge artikel

6:2 sub a Awb voor wat betreft de bepalingen omtrent bezwaar en beroep

daarmee wel worden gelijkgesteld.496 Artikel 6:2 sub a zegt niet dat indien een

bestuursorgaan schriftelijk  weigert een besluit te nemen die primaire beslis-

sing als een besluit moet worden aangeme rkt; het zegt slechts dat degene tot

wie een schriftelijke weigering is gericht,  het recht heeft om in bezwaar of

beroep aan de orde te stellen of dat rechtens juist was.497 Dit betekent dat de

verzoeker uiteraard belanghebbend moet worden geacht bij de beslissing op

diens verzoek; hij heeft ontegenz eglijk belang bij een beslissing waarbij  zijn

eigen status als belanghebbende wordt beoordeeld.498 

Een volgende vraag is echter of het bezwaar nu niet-ontvank elijk moet worden

verklaard omdat er geen sprake is van een appellabel besluit of ongegrond

moet worden geacht omdat de beslissing in primo een juiste was. In een vrij

recente  uitspraak verklaarde de Afdeling het - in dat geval - administratief

beroep niet-ontvankelijk.499 Volgens De Waard is dit heel wel verenigbaar met

artikel 6:2 Awb nu deze bepaling, ingeval de verzoeker niet belanghebbend

is,500 slechts dwingt tot een beoordeling die niet verder hoeft te gaan dan de

vaststelling dat zulks het geval was, en er dus geen sprake was van een be-
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501 Zie de Nota naar aanleiding van het eindverslag bij het Wetsvoorstel voltooiing eerste fase herziening
rechterlijke organisatie,  Kamerstukken  II, 22 495, nr. 10, p. 30.

502 Zie over deze problematiek  mijn bijdrage in Markt en Mededinging 2000, p. 36-40 en zie eveneens
De Poorter en Peters 2002, p. 61-75.

503 Vgl. in die zin wel ARRS 5 juni 1990, AB 1990, 573 m.nt. PvB en VzARRS 2 juli 1993, AB 1994,
206 m.nt. RMvM. Vergelijk eveneens Koetser 1992, p. 151 e.v. 

504 Vgl. artikel 18.14 Wm.
505 Zie ABRS 30 juli 1998, RAwb 1999, 17, m.nt. BdeW.

sluit. Een andere benadering is echter ook mogelijk  en geniet mijn voorkeur.

Bovendien wijst ook de parlementaire geschiede nis in die richting.501 In deze

benadering wordt de schriftelijke weigering een besluit te nemen - overeenk-

omstig de tekst van artikel 6:2 Awb - met een besluit gelijkgesteld. Het ís

weliswaar geen besluit,  maar het moet daarmee voor wat betreft bezwaar en

beroep wel worden gelijkgesteld. Het moet worden beschouwd als een appel-

labele beslissing (niet zijnde een besluit), zodat op die wijze een oordeel ten

gronde kan worden gevraagd van de bezwaar- of beroepsin stantie over de

juistheid van de in geding zijn beslissing in primo. De vraag of het oordeel dat

de verzoeker niet als belanghebbende kon worden aangemerkt rechtens juist is

betreft immers een oordeel ten gronde over de primaire beslissing en behoort

mijns inziens om die reden niet thuis in de ontvankelijkheidsfase. 

Een ander geval betreft de situatie dat het bestuursorgaan op het verzoek van

een niet-belanghebbende toch inhoude lijk gaat oordelen. Dit kan bijvoorbee ld

het geval zijn, indien het bestuur ook los van een daartoe strekkend verzoek,

dat wil zeggen ambtshalve, de bevoegd heid heeft om tot besluitvorming over

te gaan. Met name is dit denkbaar in het geval een niet-belanghebbende het

bestuur attent maakt op een overtreding en verzoekt om tot handhaving over te

gaan.502 Het bestuur, dat de klikkende burger vaak als een welkome bondge-

noot beschou wt, stelt een onderzoek in maar besluit uiteindelijk  niet tot hand-

having over te gaan. In een dergelijk  geval hebben we niet te maken met een

weigering om überhaupt tot besluitvorming over te gaan (er wordt immers

inhoude lijk op het verzoek ingegaan),  maar met een afwijzing van een ver-

zoek, niet zijnde een aanvraag. Hoewel een afwijzing van een aanvraag ing-

evolge artikel 1:3, tweede lid zou moeten worden gekwalificeerd als een

beschikking, geldt zulks niet voor de afwijzing van een verzoek. Het is echter

aanneme lijk dat een schriftelijke afwijzing van een verzoek op grond van

artikel 6:2 sub a Awb voor wat betreft de bepalingen omtrent bezwaar en

beroep met een besluit moet worden gelijkgesteld. 

Een volgende vraag is echter of de niet-belanghebbende verzoeker belangheb-

bend kan worden geacht bij de afwijzing van diens verzoek. Als eerder aang-

egeven kan hij niet worden beschouwd als geadresseerde van de primaire

beslissing. Maar moet hij wellicht als derde-belanghebbende worden aang-

emerkt,  enkel omdat het een beslissing is op zíjn verzoek?503 Een zodanige

opvatting zou naar mijn mening niet passen in de systematiek van de Awb.

Het beroepsrecht van een verzoeker kan mijns inziens niet worden los gezien

van de bevoegd heid om een aanvraag in te dienen. Kent de wetgever een ieder

de bevoegd heid toe om een aanvraag in te dienen,504 dan moet ook een ieder

belanghebbend worden geacht bij de afwijzing van zijn eigen aanvraag.505 In

de Awb wordt echter in artikel 1:3, derde lid uitdrukke lijk bepaald  dat slechts
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506 Vgl. ABRS 20 januari 1998, JB 1998, 53, m.nt. R.J.N. S.
507 Aldus de opvatting van P.J.J. van Buuren in zijn noot onder ARRS 5 juni 1990, AB 1990, 573 en

R.M. van Male in diens noot onder VzARRS 2 juli 1993, AB 1994, 206. Vgl. eveneens de Nota
naar aanleiding van het eindverslag bij het Wetsvoorstel voltooiing eerste fase herziening rechterlijke
organisatie,  Kamerstukken  II 1992/93, 22 495, nr. 10, p. 30 en Widdershoven, Artikel 6:2 Awb,
in: Commentaar Awb (losbl.), ‘s-Gravenh age: Vuga 1988.    

508 Vgl. ABRS 20 januari 1998, Gst. 1998, 1083, nr. 5; vgl. Van Buurens latere opvatting: Van Buuren
1992, p. 610.

509 Zie ook Van Buuren 1992, p. 610.
510 Het betreft hier een wett elijke fictie;  de aan het bestuursorgaan toevertrouwde belangen zijn natuurlijk

niet hun eigen en persoonlijke belangen, maar zij moeten wel als zodanig worden beschouwd.

een belanghebbende een verzoek kan indienen dat als aanvraag gekwalificeerd

kan worden. Zoals eerder opgemerkt vloeit hieruit voort dat het bestuur jegens

een niet-belanghebbende niet gehouden is inhoude lijk op diens verzoek in te

gaan. Een niet-belanghebbende heeft met andere woorden geen aanspraak op

een inhoudelijke beoordeling van zijn verzoek. Het zou daarmee naar mijn

mening niet te verenigen zijn, dat een niet-belanghebbende verzoeker vervol-

gens wel de bevoegd heid zou moeten worden toegekend om in bezwaar en

beroep een oordeel ten gronde te vragen over de afwijzing van zijn verzoek.506

Niet het enkele  ontstaan van een verkapte  actio popularis,507 maar veeleer de

onverenig baarheid  van zo’n verkapte  actio popularis  met artikel 1:3 , derde

lid, Awb staat derhalve aan zo’n beroepsrecht in de weg.508 De niet-belang-

hebbende verzoeker dient naar mijn mening in zijn bezwaar tegen zijn op

inhoudelijke gronden afgewezen verzoek dan ook niet ontvanke lijk te worden

geacht op de grond dat hij niet als belanghebbende kan worden beschouwd.509  

8.3 Bestuursorganen

8.3.1 Plaatsbepaling van artikel 1:2, tweede lid, Awb

Ingevolge artikel 1:2, tweede lid, Awb worden ten aanzien van bestuursorga-

nen de hun toevertrouwde belangen als hun belangen beschouwd. Met deze

bepaling wordt ten aanzien van bestuursorganen een nadere uitwerking gege-

ven aan het bepaalde in artikel 1:2, eerste lid, Awb; het zegt dat ten aanzien

van bestuursorganen als belang in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb de

hun toevertrouwde belangen moeten worden beschouwd. Voor zover een

bestuursorgaan in rechte voor dergelijke belangen wenst op te komen - zo is

de strekking van het tweede lid - is het belanghebbend als bedoeld  in artikel

1:2, eerste lid, Awb.510  

Artikel 1:2, tweede lid, Awb vormt derhalve niet de grondslag voor de belang-

hebbend heid van bestuursorganen. Dat is immers artikel 1:2, eerste lid, Awb;

niet voor niets wordt daar bepaalt  dat ‘degene’ (waaronder in ieder geval ook

bestuursorgaan vallen, aldus de toelichting bij artikel 1:2 Awb) wiens belang

rechtstreeks bij het besluit is betrokken als belanghebbende heeft te gelden.

Het tweede lid is niets anders dan een definitiebepaling van wat ten aanzien

van bestuursorganen onder een belang als bedoeld  in het eerste lid moet wor-

den verstaan. 
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511 PG Awb I, p. 149.
512 Vgl. eveneens Boxum 1999, p. 359.
513 Inmiddels lijkt echter uit de jurisprudentie het beeld te ontstaan dat ook de term ‘openbaar gezag’

in artikel 1:1, eerste lid, onder b, Awb ruimer moet worden uitgelegd dat voorheen onder de Wet
Arob het geval was. B-organen zijn niet langer organen voor zover hen een publiekrechtelijke
bevoegdheid is toegekend, maar de entiteit die een ‘publieke taak’ uitoefent. Vgl. bijvoorbeeld
ABRS 30 november 1995, AB 1996, 136 m.nt. Zijlstra; JB 1995, 337 m.nt. F.A.M. S.; RAwb 1996,
44 m.nt. tB.

8.3.2 Aan het bestuursorgaan toevertrouwde belangen

8.3.2.1 Inleiding

Wanneer is er nu sprake van een aan een bestuursorgaan toevertrouwd be-

lang? In de memorie  van toelichting wordt hierover opgemer kt:511

“Of kan worden gesproken van een aan een bestuursorgaan als zodanig toevertrou wd belang,

moet beoordeeld worden aan de hand van de taken die aan het bestuursorgaan in kwestie zijn

opgedragen. Daarvoor is in de eerste plaats de wetgeving bepalend, waaruit voor sommige

bestuursorgan en (bijvoorbeeld ministers) ruime en voor andere bestuursorgan en beperkte

taakpakk etten afleidbaar zijn. Rekening moet voorts worden gehouden met de mogelijkheid

dat taken door het ene bestuursorgaan worden overgedragen, waaruit het toevertrou wd zijn

van een belang aan de delegataris kan worden afgeleid”.   

De aan een bestuursorgaan toevertrouwde belangen dienen blijkens de memo-

rie van toelichting dus te worden afgeleid uit het aan het betreffende bestuurs-

orgaan toegekende takenpak ket. Opvallend is dat de belangen van bestuursor-

ganen blijkbaar moeten worden afgeleid uit de opgedragen taken, ongeacht de

bevoegdheden die het orgaan heeft om die taken te behartigen. Deze - op het

eerste oog - verruiming ten opzichte  van de Wet Arob hangt wellicht samen

met de omstandig heid dat het begrip bestuursorgaan in de Wet Arob anders

was gedefinieerd dan in de Awb. Onder de Wet Arob werd een bestuursor-

gaan slechts als zodanig  gekwalificeerd voorzover het met enig openbaar

gezag was bekleed; dat wilde zeggen voor zover het beschikte  over publie-

krechtelijke bevoegdheden. Omdat een bestuursorgaan alleen kon worden

herkend aan de publiekrechtelijke bevoegdheden sprak het eigenlijk  vanzelf

dat ook het antwoord op de vraag welke belangen aan dat orgaan waren toe-

vertrouwd aan de toegekende bevoegdheden werden ontleend.512 

Onder de Awb is het begrip bestuursorgaan verruimd. Voor de zogenaamde b-

organen (organen vallend onder artikel 1:1, eerste lid onder b, Awb) geldt nog

steeds dat zij slechts bestuursorgaan zijn voor zover zij beschikken over

publiekrechtelijke bevoegdheden.513 Voor de zogenaamde a-organen (organen

vallend onder artikel 1:1, eerste lid onder a, Awb) daarentegen heeft te gelden

dat zij zonder meer bestuursorgaan zijn, ook wanneer zij bepaalde opgedragen

taken niet door middel van het uitoefenen van publiekrechtelijke bevoegdhe-

den kunnen behartigen. Deze verruimde bestuurso rgaan-defin itie verklaart

wellicht het gebruik  van een taak-criterium bij de afbakening van het begrip

‘toevertrouwd belang’ in artikel 1:2, tweede lid, Awb.

Bij aan het bestuursorgaan toevertrouwde belangen kan mijns inziens een

ondersch eid worden gemaakt tussen enerzijds de belangen die vallen onder de

algemene, aan het openbare lichaam waartoe het bestuursorgaan behoort,

opgedragen taak en anderzijds de het betreffende bestuursorgaan specifiek
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514 Van Male 1992a, p. 59-60.

rakende belangen. Op beide categorieën zal in het hiernavolgende nader

worden ingegaan.     

8.3.2.2 Een taakomschrijving in een organieke wet

In organieke wetten (bijvoorbee ld de Provinciewet, de Gemeentewet en de

Watersch apswet)  treffen we vaak een zeer ruime taakomschrijving aan. Zo

vinden we bijvoorbee ld in artikel 108 Gemeentewet dat de bevoegdheid tot

regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente  aan het gemeente-

bestuur wordt overgelaten. Kan een bestuursorgaan aan een dergelijk  ruim

omschreven takenpakket nu op enig moment de status van belanghebbende

ontlenen? 

Van Male toonde zich erg bevreesd dat de benadering waarbij  dit soort ruim

omschreven taken van een bestuursorgaan bepalend zijn voor de belangen die

aan het orgaan zijn toevertrouwd, tot een onbeperkt beroepsrecht van bepaalde

bestuursorganen kan leiden.514 Als ik Van Male goed begrijp zou een be-

stuursorgaan slechts een beroepsrecht moeten worden toegekend op basis van

een specifiek aan dat orgaan toegekende publiekrechtelijke bevoegdheid. Maar

is dat niet eigenlijk  wat te star? Zoals we in het geval van natuurlijke personen

ook niet eisen dat er een recht in het geding is, zo zouden we misschien ook

bestuursorganen niet uitsluitend beroepsrecht moeten toekennen wanneer er

een specifieke publiekrechtelijke bevoegdh eid in het geding is. Zo zou de

gemeenteraad naar mijn mening - als hoofd van de gemeente  - gelet op artikel

147 Gemeentewet wel degelijk  beroepsgerechtigd moeten worden geacht

indien het gaat om een belang dat tot de huishouding van de gemeente  kan

worden gerekend. Indien er door de minister een vergunning wordt verleend

voor het ingebruik  nemen van een kerncentra le dan zou wat mij betreft de

raad van een aangrenzende gemeente  daartegen zeker in rechte moeten kun-

nen opkomen ter bescherming van de veiligheid  en gezondh eid van de ingeze-

tenen. Ook wanneer de gemeenteraad niet meteen beschikt over publiekrech-

telijke bevoegdheden op het terrein van kernenergiebeleid. 

Eenzelfde benadering zou ook kunnen worden gevolgd ten aanzien van Pro-

vinciale Staten, die blijkens artikel 143 Provinciewet in rechte moeten kunnen

opkomen voor de belangen die tot de huishouding van de gemeente  kunnen

worden gerekend. Dit geldt eveneens voor functioneel gedecentraliseerde

lichamen als de waterschappen. Ook ten aanzien van deze waterschappen zou

mijns inziens hebben te gelden dat het algemeen bestuur ingevolge artikel 77

Waterschapswet in rechte moet kunnen optreden voor belangen die behoren

tot de zorg voor de waterkering en de waterhuishouding. 

8.3.2.3 Een bestuursorgaan specifiek rakend belang

In het voorgaande werd aangegeven dat bijvoorbee ld de gemeenteraad op

grond van zijn wettelijke taakomschrijving in rechte moet kunnen opkomen

voor belangen die tot de huishouding van de gemeente  kunnen worden gere-

kend. Andere organen van de gemeente  daarentegen, zoals met name het

college van B en W kunnen daarentegen slechts in hun belang getroffen
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515 VzABRS 22 december 1994, KG 1995, 94 en ABRS 24 december 1998, JB 1999, 29.
516 ABRS 15 januari 1999, JB 1999, 49 m.nt. F.A.M. S. Vergelijkbaar is VzARRS 28 februari 1979,

AB 1979, 281 m.nt. J.R.St. In die lijn ligt ook ABRS 12 september 2001, JB 2001, 274: de
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen  is belanghebbend bij het verlenen van
een sloopvergunning voor een monument door burgemeester  en wethouders. De aanwijzing van
onroerende monumenten  is een bij wet aan de Staatssecretaris toegekende bevoegdheid, waaruit
kan worden afgeleid dat het belang van instandhouding van monumenten  een belang is waarvan
de behartiging aande Staatssecretaris is toevertrouwd.     

517 Zie ABRS 5 maart 1999, AAe 2000, p. 287-292 m.nt. Damen; AB 1999, 418 m.nt. dG; JB 1999,
87 m.nt. F.A.M. S; Gem.st. 1999, 7104.2 m.nt. J.M.H.F. Teunissen; Bouwrecht 1999, p. 582 m.nt.
H.J. de Vries; RAwb 1999, 128 m.nt. J.C.A.  de Poorter, NJB 1999, p. 688 en Pres. Rb. Rotterdam
10 februari 1997, JB 1997, 95 m.nt. R.J.N. S.

518 Zie hierover uitvoerig § 7.3.2.

worden geacht indien het gaat om een dat orgaan specifiek rakend belang.

Eenzelfde benadering geldt ten aanzien van de organen van bijvoorbee ld de

provincie  en de waterschappen. 

Een, het betreffende bestuursorgaan specifiek rakend belang kan in ieder

geval worden aangenomen in situaties waarin het bestuursorgaan in rechte

wenst op komen tegen de vernietiging van diens eigen besluit in (administra-

tief) beroep. Zo werden GS van Gelderland belanghebbend geacht bij het

beroep tegen de vernietiging bij KB van een door hen verleend goedkeurings-

besluit en waren GS van Drenthe belanghebbend bij het hoger beroep tegen

een vernietiging door de rechtbank van het door hen genomen besluit in admi-

nistratief beroep.515 Naast deze gevallen zijn er situaties waarin een bestuurs-

orgaan als derde-belanghebbende wenst op te komen tegen het besluit van een

ander bestuursorgaan zonder dat het daarbij gaat om de vernietiging van een

door het agerende orgaan zelf genomen besluit.  Hiervan is bijvoorbee ld spra-

ke, indien een orgaan is belast met het nemen van beschikkingen ter beharti-

ging van bepaalde belangen en door een besluit van een ander orgaan het

beleid van het eerstbedoelde orgaan dreigt te worden doorkruis t. Een voor-

beeld vormt het geval waarbij  door GS van Zuid-Holland bij besluit goedkeu-

ring tot wijziging van een depot-acceptatiesysteem werd verleend aan een

grootschalige inrichting die op enkele  kilometers van de gemeente  Westvoor-

ne was gelegen en die eveneens gevolgen had voor het leefmilieu in de ge-

meente  Westvoorne. Aangezien de behartiging van het milieubelang in artikel

8.2 Wet milieubeheer is toevertrouwd aan het college van B en W diende

laatsgenoemd college van de gemeente  Westvoorne als belanghebbende te

worden beschouwd.516 Toch lijkt ten aanzien van de belanghe bbendh eid van

bestuursorganen in de jurisprude ntie wel een drempel te worden opgeworpen;

onder omstandigheden wordt een bestuursorgaan geen beroepsrecht toegekend

omdat een ander oordeel zou leiden tot een onaanvaardbare  doorkruising van

de aan het verwerend orgaan toegekende publiekrechtelijke bevoegdheid.517 Ik

heb bij deze jurisprude ntie in een eerder hoofdstuk uitvoerig stilgestaan,518

maar ik wil op deze plaats herhalen deze allerminst overtuigend te achten. Met

het instellen van beroep is het immers toch nog niet zo, dat het appellerend

bestuursorgaan op de stoel van het verwerend orgaan gaat zitten om in zijn

plaats de bevoegd heid uit te oefenen? Ik vermag een bevoegd heidsdoo rkrui-

sing dan ook niet goed in te zien. 
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519 Zie bijvoorbeeld CBB 16 januari 1996, JB 1996, 74 m.nt. A.B; RAwb 1996, 87 m.nt. tB (aan
burgemeester en wethouders van Doorn is door de gemeenteraad de taak opgelegd een energiebespa-
ringsbeleid ten uitvoer te leggen)  en ABRS 5 maart 1999, AAe 2000, p. 287-292 m.nt. Damen;
AB 1999, 418 m.nt. dG; JB 1999, 87 m.nt. F.A.M. S; Gem.st. 1999, 7104.2 m.nt. J.M.H.F. Teunissen;
Bouwrecht 1999, p. 582 m.nt. H.J. de Vries; RAwb 1999, 128 m.nt. J.C.A.  de Poorter, NJB 1999,
p. 688 (de inspecteur van de Ruimtelijke Ordening is belanghebbend op grond van de hem
opgedragen toezichthoudende taak op de naleving van de WRO en de krachtens deze wet
uitgevaardigde voorschriften). Ik zal op dit taak-criterium hierna nog uitvoeriger ingaan.  

520 Zulks was niet het geval in  ABRS 26 maart 1999, AB 1999, 210 m.nt. MSV; RAwb 1999, 136
m.nt. J.A.F. Peters, waarin de Stichting Rechtsbijstand Friesland (appellante)  op grond van de haar
toegekende publieke taken (impliciet) als bestuursorgaan wordt aangemerkt, waarna zij echter niet
belanghebbend wordt geacht omdat de uit de taken af te leiden toevertrouwde belangen niet
rechtstreeks bij het bestreden besluit zijn betrokken. 

521 PG Awb I, p. 149.
522 VzABRS 29 juli 1994, AB 1994, 576. Bevestigd in ABRS 1 november 1994, AB 1995, 221 m.nt.

FM.

Een enkele  keer wordt een toevertrouwd belang ook wel aangenomen op

grond van een aan het bestuursorgaan opgedragen wettelijke taak, zonder dat

het bestuursorgaan beschikt over publiekrechtelijke bevoegdheden ter beharti-

ging van die opgedragen taak.519 Ook in dat geval geldt echter de eis dat de uit

de publieke taken af te leiden toevertrouwde belangen in voldoende mate

binnen de invloedssfeer van het bestreden besluit moeten zijn gelegen.520

Bovendien kan een toevertrouwd belang volgens de memorie  van toelichting

niet alleen zijn gelegen in rechtstreeks uit de wet verkregen taken, maar even-

eens in de overdracht van taken door het ene bestuursorgaan aan het andere.521

Voor zover de toelichting hier doelt op de figuur van delegatie  - en daar lijkt

het wel op - is het enigszins verwarrend en zelfs onzuiver om te spreken van

het overdragen van taken. Delegatie  ziet immers, gelet op artikel 10:13 Awb,

per definitie slechts op het overdragen van bevoegdheden tot het nemen van

besluiten en niet op het overdragen van taken. Ik ga er dan ook vanuit dat de

regering hier het overdragen van publiekrechtelijke bevoegdheden heeft

bedoeld  en niet ook van taken die niet kunnen worden behartigd door middel

van het verrichten van publiekrechtelijke rechtshandelingen. Met de delegatie

van bevoegdheden wordt de behartiging van het betreffende publieke belang

overgedragen aan de delegataris. Hieru it kan dus worden afgeleid  dat het

belang voortaan moet worden beschouwd als te zijn toevertrouwd aan de

delegataris, maar als keerzijde tegelijkertijd  met zich brengt dat het belang

niet langer kan worden beschouwd als een aan de delegans toevertrouwd

belang. In een aantal uitspraken is dit ook bevestigd. Zo werd bijvoorbee ld het

college van B en W van Amsterdam in het kader van een verzoek ex artikel

8:26 Awb niet belanghebbend geacht bij een door het dagelijks bestuur van

het stadsdeel Buitenveldert verleende milieuvergunning. Burgemeester en

wethouders  van de gemeente  Amsterdam konden niet belanghebbend worden

geacht op grond van de belangen die worden beschermd door de Wm, nu zij

hun bevoegd heid tot het verlenen van een milieuvergunning hadden gedele-

geerd aan de stadsdeelbesturen.522 Vergelijkbaar is de uitspraak van de Afde-

ling bestuursrechtspraak van 11 mei 1998, RAwb 1998, 144 m.nt. BdeW,

waarin het college van B&W van Rotterdam niet belanghebbend werd geacht

bij het ingestelde hoger beroep tegen de vernietiging van de in bezwaar ge-

handhaafde aanschrijving bestuursdwang tot het uitvaardigen waarvan de

deelgeme ente Delfshaven krachtens delegatie  bevoegd is. Ook hier was de

redenering dat wanneer een gemeentebestuur bevoegdheden heeft gedelegeerd
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523 Uit deze systematiek  volgt onder andere dat ook voor belangenorgani saties ingevolge artikel 1:2,
eerste lid, Awb geldt dat voor belanghebbendheid volstaat dat hun in het derde lid omschreven
belangen feitelijk bij het bestreden besluit zijn betrokken. Op dit punt is de jurisprudentie echter
niet altijd even duidelijk. In sommige uitspraken  lijkt de Afdeling meer een specialiteitstoetsing
in de ontvankelijkheidsfase toe te passen. Zie bijvoorbeeld: ABRS 20 april 1994, AB 1994, 679
m.nt. Th.G. Drupsteen; ABRS 18 januari 2001, JB 2001, 48 m.nt. R.J.N. S en ABRS 19 september
2001, JB 2001, 278 m.nt. R.J.N. S. 

524 Het betreft hier in zoverre een wettelijke fictie dat deze boven-individuele belangen natuurlijk niet
hun eigen en persoonlijke b elangen zijn, maar wel als zodanig moeten worden beschouwd. Met
Van Buuren (1992, p. 609) ben ik van mening dat de juridische theorie niet aan duidelijkheid wint
door dergelijke boven-individuele belangen nu weer de persoonlijke belangen van een organisatie
te noemen. Anders: Koetser (1992, p. 136) en Van Male (1992a, p. 55).  

aan een deelgemeentebestuur de eerstgenoemde vervolgens niet langer als

belanghebbende valt aan te merken bij kwesties die de betreffende bevoegd-

heid raken. 

8.4 Belangenorganisaties     

8.4.1 Plaatsbepaling artikel 1:2, derde lid, Awb

Ingevolge artikel 1:2, derde lid, Awb worden ten aanzien van rechtspersonen

als hun belangen mede beschouwd de algemene en collectieve belangen die

zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in

het bijzonder behartigen. Deze bepaling vormt een nadere uitwerking van het

eerste lid ten aanzien van rechtspersonen; het zegt slechts dat ten aanzien van

rechtspersonen als belang in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb niet alleen

hun volstrekt eigen, persoonlijke belangen (zoals hun vermogensbelangen)

moeten worden beschouwd, maar eveneens de belangen die zij krachtens hun

doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder

behartigen. Voor zover een rechtspersoon in rechte opkomt voor de algemene

of collectieve belangen die hij zich statutair ten doel heeft gesteld te beharti-

gen moet hij - zo is de strekking van het derde lid - worden beschouwd als

belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb.523

Artikel 1:2, derde lid, Awb geeft dus slechts ten aanzien van rechtspersonen

een nadere uitwerking van het begrip belang als omschreven in artikel 1:2,

eerste lid Awb.524 Andersom mag uit deze bepaling dus niet worden afgeleid

dat voor algemene en collectieve belangen uitsluitend zou kunnen worden

opgekomen door rechtspersonen. Voor dit soort belangen kan blijkens artikel

1:2, eerste lid, Awb ook door andere entiteiten (‘degene’) worden opgekomen

mits kan worden gesproken van een belang dat voldoende kenmerkend is voor

haar als entiteit. Hierbij  zou kunnen worden gedacht aan een ondernemings-

raad of een medezeggenschapsraad. Hoewel geen rechtspersoon vallen zij,
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525 Zie voor een opmerkelijke,  anders luidende uitspraak Pres. Rb. Amsterdam 19 december 1996,
RAwb 1997, 134 m.nt. Klap: “Verzoeker heeft weliswaar als ondernemingsraad ingevolge de WOR
tot taak het plegen van overleg met de leiding en het vertegenwoordigen  en zo nodig behartigen
van belangen van de aldaar werkzame personen, doch zulks brengt - mede gelet op het ontbreken
van rechtspersoonlijkheid - naar voorlopig oordeel nog niet met zich dat hij in rechte algemene
en collectieve belangen kan behartigen”.   

526 De parlementaire geschiedenis wijst ook in die richting: PG Awb I, p. 152.
527 Polak 1999, p. 5.
528 PG Awb I, p. 149-150.

gelet op de term ‘degene’, wel degelijk  onder de reikwijdte  van artikel 1:2,

eerste lid, Awb. Bovendien is het door een ondernemingsraad of een mede-

zeggenschapsraad behartigde collectief belang - nu zij slechts bestaan bij de

gratie van dit belang - heel wel te beschouwen als een eigen, in voldoende

mate kenmerkend belang. Hoewel opkomend voor naar hun aard boven-ind i-

viduele belangen zouden zij derhalve wel degelijk  moeten worden beschouwd

als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb.525 Artikel 1:2,

derde lid, Awb moeten we dus vooral lezen als een nadere uitwerking van het

begrip ‘belang’ in het eerste lid, en niet als een grond voor uitsluiting van

andere entiteiten dan rechtspersonen waar zij wensen op te komen voor een

algemeen of collectief belang. 

8.4.2 Rechtsp ersoonlijkh eid

Artikel 1:2, derde lid, Awb vormt, als gezegd, een nadere uitwerking van het

begrip ‘belang’ uit het eerste lid; het zegt dat ten aanzien van rechtspersonen

als ‘belang’ in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb ook moet worden ver-

staan de algemene en collectieve belangen welke zij zich statutair ten doel

hebben gesteld te behartigen. Het derde lid opent derhalve de mogelijkheid

om voor andere dan volstrekt eigen, persoonlijke belangen in rechte op te

komen. Dit geldt echter slechts voor rechtspersonen. Het begrip rechtspersoon

lijkt hier te moeten worden opgevat in zijn civielrechtelijke betekenis.526 Het

zou immers, zo ben ik met Polak van mening,527 in het algemeen ook weinig

gelukkig  zijn, wanneer een wettelijk begrip in een publiekrechtelijke regeling

afwijkt van de civielrechtelijke regeling daarvan, als die civielrechtelijke

regeling dit begrip uitvoerig regelt. Er zal dus per geval aan de hand van de

bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk  Wetboek moeten worden beoor-

deeld of we hebben te maken met een rechtspersoon. Veelal zal het hierbij

gaan om stichtingen en verenigingen die zich als rechtspersoon nu eenmaal

het beste lenen voor algemene en collectieve belangenbehartiging. 

De gedachte  achter het vereiste van rechtsperso onlijkheid  in artikel 1:2, derde

lid, Awb moet blijkens de memorie  van toelichting worden gezocht in de in

het rechtsverkeer bestaande behoefte  aan rechtszekerheid:528

“Opgemerkt zij dat aan een organisatie wel de eis wordt gesteld dat het om een rechtspersoon

gaat. Verenigingen, ook die welke slechts een beperkte rechtsbevoegdheid hebben, en stich-

tingen zijn dat in alle gevallen. Indien zich echter een spontaan georganiseerde actiegroep

aandient, die niet als vereniging is georganiseerd, kan een dergelijke - ongestructureerde -

actiegroep als zodanig niet als belanghebbende in de zin van de Awb optreden. Daarvoor

bestaat in het rechtsverkeer  goede reden. De rechtszekerheid vereist dat alle betrokkenen,

waaronder het bestuur, moeten kunnen weten met wie zij van doen hebben”.



Hoofdstuk 8

529 PG Awb I, p. 149-150.
530 Zie VzARRS 11 augustus 1976, tB/S VII, p. 6 en Pres. Rb. Amsterdam 31 oktober 1995, JB 1996,

26. Vgl. eveneens Boxum 1999, p. 354-355 en Ten Berge en Widdershoven  2001, p. 91.
531 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de aanwezigheid van een ledenadministratie en een regelmatige afdracht

van financiële bijdragen  door de leden. 
532 Zulks blijkt bijvoorbeeld uit het regelmatig houden van ledenvergadering en en het bestaan van

verschillende organen, zoals een algemene ledenvergadering en een bestuur.
533 Indicaties  daartoe zijn het als groep contacten  onderhouden  met het overheidsbestuur en als groep

deelnemen aan hoorzittingen. 

Ik ondersch rijf deze gedachte; het kan inderdaad niet zo zijn dat entiteiten die

als zodanig  weinig identificeerbaar zijn, zich zonder meer als hoeder van een

algemeen of collectief belang kunnen opwerpen. Het is van belang dat het

gaat om organisaties die voor het rechtsverkeer als zodanig  herkenbaar zijn:

bij notariële  akte opgerich te stichtingen en verenigingen. 

Moeilijker ligt dit echter bij de vereniging zonder volledige rechtsbevoegd-

heid. Deze wordt niet opgericht middels een notariële  akte; aan de oprichting

ligt uitsluitend een meerzijdige rechtshandeling van de leden-oprichters ten

grondslag. Ook een dergelijke informele  vereniging wordt als rechtspersoon

in de zin van artikel 1:2, derde lid, Awb beschouwd. Vooral ten aanzien van

dit soort actiegroepen, buurtcomités en bewonersorganisaties rijst de vraag of

zij al dan niet als rechtspers oonlijkhe id bezittende vereniging kunnen worden

aangeme rkt. In de wetsgeschiedenis  wordt hierover het volgende opge-

merkt:529 “In het juridisch verkeer zal de wederpa rtij van een vereniging

mogen verlangen, dat van het bestaan van de vereniging bewijs wordt gele-

verd. Daarom zal het in de praktijk nodig  zijn dat er schriftelijk  vastgelegde

statuten voorhanden zijn, waaruit  blijkt wat het doel van de vereniging is en

wat de regels zijn waarop artikel 2:26, eerste lid, BW het oog heeft”. De eis

dat er schriftelijk  vastgelegde statuten voorhanden moeten zijn gaat naar mijn

opvatting echter nogal ver. Artikel 2:26 BW zegt immers dat voor het oprich-

ten van een vereniging met beperkte  rechtsbevo egdheid  slechts een meerzijdi-

ge rechtshandeling nodig is en stelt hieraan geen vormvoorschriften. Zulks

betekent dat een vereniging evengoed door middel van een mondelinge over-

eenkomst kan zijn opgerich t, waarbij  er van in een schriftelijk  stuk neergeleg-

de statuten dus geen sprake is. In dat geval zouden we, als ik de wetsgeschie-

denis van de Awb goed begrijp, te maken hebben met een rechtspersoon in de

zin van het BW, zonder dat deze als rechtspersoon in de zin van artikel 1:2,

derde lid, Awb kan worden aange merkt.  Ik acht dit echter theoretisch wat

moeilijk verteerbaar en bovendien is het niet in overeenstemming met de

jurisprude ntie van de bestuursrechter op dit punt. 

De opmerking in de wetsgeschiedenis  is mijns inziens dan ook onjuist.  Blij-

kens de jurisprude ntie van de bestuursrechter wordt het bestaan van een vere-

niging met beperkte  rechtsbevo egdheid  immers aangenomen,530 wanneer er

sprake is van een ledensubstraat531 en een bepaalde organisatiegraad532 en de

collectiviteit  als eenheid  aan het rechtsverkeer deelneemt.533 Het gaat met

andere woorden niet om een beoordeling aan de hand van formele criteria,

zoals het bestaan van in schriftelijke stukken neergelegde statuten, maar

veeleer om de vraag of de collectiviteit  feitelijk als vereniging kan worden

aangeme rkt.  
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534 Zie hoofdstuk 7.
535 Vgl. ABRS 28 februari 2000, AB 2000, 188 m.nt. MSV; ABRS 24 april 2002, ABKort 2002, 362

en ABRS 26 juni 2002, JB 2002, 229. 
536 Zie hierna § 8.4.3.2.2.
537 Zie hierna p. 175.
538 ABRS 21 november 2001, AB 2002, 129 m.nt. FM; JB 2002, 5 m.nt. R.J.N. S. Zie over deze

uitspraak ook De Graaf 2002, p. 208-214.
539 In ABRS 21 november 2001, JB 2002, 5 m.nt. R.J.N. S. en AB 2002, 129 m.nt. FM lijkt de Afdeling

hieraan wat al te gemakkelijk voorbij te gaan.     

8.4.3 Statutaire doelstelling

8.4.3.1 Behartiging van belangen van boven-ind ividuele aard

Van groot belang bij de beoordeling van de ontvanke lijkheid van een rechts-

persoonlijk heid bezittende entiteit op grond van artikel 1:2, derde lid, Awb is

de statutaire doelstelling. Rechtspersonen kunnen ingevolge genoemde bepa-

ling immers opkomen voor de belangen welke zij zich statutair ten doel heb-

ben gesteld te behartigen. Hierbij  dient het echter wel te gaan om algemene

(lees: ideële) of collectieve (lees: groeps -) belangen. Dat wil zeggen: naar hun

aard boven-ind ividuele belangen.534 Dit geldt voor de ideële, maar ook voor

de groepsbelangen; ook bij een groepsbelang gaat het niet om de bundeling

van de individuele  belangen der leden, maar om het boven-ind ividuele belang

van de groep als zodanig.535 

Uit de systematiek van artikel 1:2 Awb volgt derhalve dat een rechtspersoon

(i.h.b. een vereniging) in rechte kan opkomen voor zijn eigen belang, alsmede

voor het collectieve belang van zijn leden; dat wil zeggen voor het belang van

de groep als zodanig. Ingevolge vaste rechtspraak kan een rechtspersoon op

grond van ‘statutaire belanghebbendheid’ sec niet opkomen voor de eigen,

individuele  belangen van zijn leden.536 Uit een vrij recente  uitspraak van de

Afdeling bestuursrechtspraak lijkt - en dat is opmerke lijk537 - echter te moeten

worden afgeleid  dat dit laatste anders ligt indien de behartiging van (bepaalde)

individuele  belangen (mede) tot statutaire doelstelling is verheven:538

De Afdeling overweegt dat verweerder, nu hij in het bestreden besluit heeft geconcludeerd

dat die verenigingen  blijkens de statutaire doelstelling voor de individuele belangen van hun

leden kunnen opkomen in dit geval had moeten onderzoeken of deze verenigingen  leden

hebben die in een bijzondere,  rechtens te erkennen, relatie staan tot een of meer van de

woningen waarvoor een hogere grenswaarde is vastgesteld.   

Hoe moeten we deze uitspraak nu waarderen? De hier ontvouwde benadering

past in ieder geval niet goed in de bestaande jurisprude ntie van de bestuurs-

rechters, die benadrukt dat onder ‘collectief belang’ moet worden verstaan het

boven-ind ividuele belang van de groep als zodanig. Ik acht het bovendien ook

niet juist. Indien een vereniging wenst op te komen voor de eigen, individuele

belangen van haar leden dan zal zij zich daartoe moeten laten machtigen. Het

enkel statutair ten doel stellen om de eigen, individuele  belangen der leden te

behartigen kan daartoe naar mijn opvatting niet voldoende zijn: een burger

kan toch immers moeilijk tegen zijn zin in rechte worden vertegenwoordigd

enkel omdat een bepaalde (soms zelfs: informele) vereniging zich zijn indivi-

duele belangen aantrekt. 539 Een vereniging kan naar mijn opvatting ingevolge
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artikel 1:2, eerste lid jº derde lid, Awb slechts in rechte opkomen voor het

boven-ind ividuele belang van de groep als zodanig, hetgeen onverlet laat dat

elk der leden voor hun eigen, individu ele belangen kunnen blijven opkomen.

Wenst een vereniging desalniettem in voor de eigen, individuele  belangen van

(een of meer van) haar leden op te komen, dan behoeft zij daarvoor telkens

opnieuw een daartoe strekkende machtiging.

Er zal vervolgens in ieder concreet geval moeten worden gekeken of het door

de belangen organisatie  behartigde belang ook daadwe rkelijk bij het bestreden

besluit is betrokken. In de meeste gevallen zal de doelstelling kunnen worden

afgeleid  uit de in een notariële  akte neergelegde statuten. Dit is in ieder geval

zo bij stichtingen en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid. In som-

mige gevallen geldt zulks eveneens voor verenigingen met beperkte  rechtsbe-

voegdheid; namelijk  wanneer zij - hoewel niet opgericht bij notariële  akte -

overeenk omstig artikel 2:28, eerste lid, BW toch hebben besloten de statuten

te doen opnemen in een notariële  akte. Er zullen echter ook gevallen zijn

waarbij  aan de zijde van dergelijke verenigingen met beperkte  rechtsbevoegd-

heid een in enig schriftelijk  stuk neergelegde doelstelling ontbreek t. Hoe dient

dan ten aanzien van dergelijke verenigingen te worden beoorde eld welke de

belangen zijn die zij zich aantrekken? Met Van Buuren ben ik van mening dat

ten aanzien van een organisatie  die in het rechtsverkeer als belanghebbende

erkend wil worden, maar niet over schriftelijk vastgelegde statuten beschikt,

een kritische opstelling alleszins geoorloofd is.540 Zulks betekent geenszins

dat zij zonder meer niet als belanghebbende kunnen worden aangeme rkt,541

maar wel dat betrekkelijk  strenge eisen mogen worden gesteld aan de omvang

en de richting van de feitelijke werkzaamheden. Voorkomen moet worden dat

een bepaalde collectiviteit  bij gebreke aan een schriftelijk  vastgelegde doel-

stelling ad hoc, met het oog op de lopende procedure, een doelstelling kan

formuleren.

Bij het beoordelen van de ontvanke lijkheid van belangenorganisaties zal in de

eerste plaats moeten worden bezien in hoeverre het statutaire belang van de

organisatie  rechtstreeks bij het bestreden besluit is betrokken. Daarnaast zal

moeten worden bezien of het belang waarvoor de organisatie  ten processe

wenst op te komen ook daadwe rkelijk kan worden gezegd een belang te zijn

dat de organisatie  in het bijzonder behartigt.  Op beide eisen zal hieronder

nader worden ingegaan.

8.4.3.2 Rechtstreeks betrokken

8.4.3.2.1 Beteken is

In de eerste plaats moet het krachtens de doelstellingen behartigde belang

rechtstreeks bij het bestreden besluit zijn betrokken. Artikel 1:2, derde lid,

Awb vormt, zoals gezegd,542 slechts een nadere uitwerking voor wat betreft

rechtspersonen van het begrip ‘belang’ als bedoeld  in het eerste lid. Voor



Het rechtsbelang

543 PG Awb I, p. 149.
544 CBB 20 november 1996, AB 1997, 84 m.nt. JHvdV.
545 Een ander voorbeeld vormt VzARRS 28 januari 1985, AB 1986, 149 m.nt. PvB: de Huurdersvereni-

ging Meppel werd niet belanghebbend  geacht bij een b esluit waarbij  de gemeente een bepaald terrein
als woonwagencentrum aanwees. Dat een kleiner of groter aantal leden van de vereniging wel in
hun belangen werd getroffen doet hieraan niets af. Voor zover deze leden werden getroffen betrof
het hun belang als omwonende en niet een getroffenheid in hun hoedanigheid van huurder. Daarmee
was de statutaire doelstelling van de organisatie echter niet in het geding. Een derde voorbeeld vormt
Pres. Rb. Amsterdam 8 september 1995, JB 1996, 25 met verzamelnoot R.J.N. S. onder JB 1996,
39.

546 ABRS 28 februari 2000, AB 2000, 188 m.nt. MSV.

zover een rechtspersoon in rechte opkomt voor de belangen die hij zich statu-

tair ten doel heeft gesteld te behartigen, is hij belanghebbend in de zin van

artikel 1:2, eerste lid, Awb. Dat betekent dat bijvoorbee ld de eis van recht-

streekse betrokke nheid evengoed ten aanzien van deze rechtspersonen geldt.

Zulks wordt ook met zoveel woorden in de memorie  van toelichting opge-

merkt.543 Indien er een te ver verwijderd verband bestaat tussen het bestreden

besluit en het behartigde algemene of collectieve belang dient de belangenor-

ganisatie  in het door haar ingestelde bezwaar of beroep niet te worden ont-

vangen. Dit vereiste van rechtstreekse betrokken heid heeft zowel een functio-

nele, als een territoriale dimensie.

8.4.3.2.2 Functionele  toepassing

Inleiding

Functioneel toegepast werd het vereiste van rechtstreekse betrokke nheid in

een zaak, waarbij  de Stichting Natuur en Milieu Federatie  Overijssel in beroep

opkwam tegen de goedkeuring van een dienstregeling voor het interlokale

openbaar vervoer.544 Een van de voornaam ste bezwaren die de Stichting

aanvoerde betrof het opheffen van een aantal lijnen, hetgeen zou leiden tot

een toename van het autoverkeer en daarmee de luchtvervuiling. Het CBB

oordeelde dat appellantes belangen niet rechtstreeks bij het bestreden besluit

waren betrokken, nu dit besluit de belangen die appellante  in het bijzonder

behartigde - anders dan die van bijvoorbee ld een vereniging voor openbaar

vervoer reizigers - slechts indirect raakte.545

Het belang van de groep als zodanig  moet in geding zijn     

De functione le toepassing van het vereiste van rechtstreekse betrokke nheid

speelt ook en vooral bij wat wel de groepsbelang-acties worden genoemd. Ten

aanzien van deze acties geldt dat het collectieve belang dat de organisatie  zich

ten doel stelt te behartigen niet wordt geacht in het geding te zijn, indien

slechts één of enkele  leden van de groep in hun belangen worden getroffen.

Belangenorganisaties kunnen krachtens het derde lid van artikel 1:2 Awb

slechts in beroep opkomen voor het boven-indiv iduele belang van de groep als

zodanig  en niet voor de individuele  belangen van de afzonderlijke leden. De

Afdeling heeft dit in een vrij recente  uitspraak nogmaals  bevestigd.546 Centraal

in deze uitspraak stond de vraag of de Nederlandse Vereniging voor Pleegge-

zinnen als belanghebbende kan worden aangemerkt bij de afwijzing van een

verzoek van X (pleegmoeder)  tot vrijstelling van de volledige afdracht van het

wezenpensioen van haar pleegdochter Y. De Afdeling overwoog dat er geen
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547 Vgl. ARRS25 februari 1986, AB 1988, 11; het belang van de Nederlandse Slijters-Wijnhandelaren
is niet in het geding, zodra een of meer van haar individuele leden van een bepaalde beslissing directe
nadelige gevolgen ondervinden; ARRS 9 mei 1986, AB 1987, 332 m.nt. Steenbeek; belangenvereni-
ging van bewoners heeft geen “eigen’ belang, indien een of meer van haar leden als derde-
belanghebben den bij de verlening van een bouwvergunning gelden; ABRS 7 augustus 1995, AB
1995, 509 m.nt. AvH. Hierin werd de Christelijke Boeren en Tuindersbond, afdeling Gameren niet
belanghebbend geacht bij een besluit, waarbij ingevolge artikel 4, derde lid Deltawet grote rivieren
het plan “Waalbandijkverbetering Gameren-Nieuwaal” gewijzigd werd vastgesteld. Ook hier stelde
de Afdeling zich op het standpunt dat het dijkversterkingsplan niet het belang van de organisatie
treft, aangezien het besluit hoogstens voor enkele van zijn leden mogelijk nadelige gevolgen met
zich brengt.  

548 Vgl. De Waard in diens annotatie onder ABRS 16 januari 1998, RAwb 1998, 122.
549 ABRS 19 juni 1995, Gst. 1996, 7026, nr. 4 m.nt. HH.

sprake was van een - van het individu ele belang van de pleegmoeder te onder-

scheiden - collectief belang, aangezien het uitsluitend betreft de vaststelling

van de individuele  aanspraken van de pleegmoeder.  Op zichzelf  vormt deze

uitspraak niets meer dan een bevestiging van wat reeds als standaardjurispru-

dentie werd beschouwd.547 Belangenorganisaties worden derhalve niet in een

eigen belang geacht te zijn getroffen als slechts de belangen van individuele

leden getroffen zijn - zelfs niet als dergelijke belangenbehartiging in de statu-

taire doelen is opgenomen.548 

Een dergelijke benadering strookt met de in artikel artikel 1:2, derde lid Awb

neergelegde gedachte, dat een belangen organisatie  slechts kan opkomen voor

het boven-ind ividuele belang van de groep als zodanig  en niet voor de indivi-

duele belangen van één of enkele  leden. Dit werpt echter wel de vraag op,

wanneer we nu te maken hebben met een de belangen van individuele  leden

overstijgend belang. Deze problematiek heeft zich met name voorgedaan in de

jurisprude ntie op het terrein van de paracomm erciële horeca.  Zo werd in een

uitspraak van 19 juni 1995 het belang van de Vereniging Koninklijk  Verbond

van Ondernemers  in het Horeca- en Aanverw ante Bedrijf  te Woerden niet

geacht rechtstreeks te zijn betrokken bij het besluit waarbij  op grond van

artikel 3a van de Drank en Horecawet nadere voorwaarden waren verbonden

aan de op grond van die wet aan de Stichting Dorpsh uis De Schalle  te Nije-

veen reeds verleende vergunning.549 Dienaangaande overwoog de Afdeling:

“(...) dat uit de doelstelling niet kan worden afgeleid, dat het belang van appellante als

organisatie in het geding is zodra één of meer van haar leden van een bepaalde beslissing

directe nadelige gevolgen ondervinden. Voorts is de Afdeling niet gebleken dat appellante,

zoals zij ter zitting nog heeft betoogd, zich een - binnen het kader van haar zeer algemene

statutaire doel vallend - specifiek  belang aantrekt dat zich voor behartiging door individuele

personen minder goed leent. Anders dan appellante,  acht de Afdeling het afdwingen van de

naleving van artikel 3a van de Drank- en Horecawet - met dit artikel is beoogd het zoge-

noemd paracommercialisme te beteugelen ten faveure van de reguliere horecaondernem er -

niet een zodanig specifiek  belang. Niet valt immers in te zien waarom een rechtstreeks door

een beslissing gebaseerd op het meergenoemd artikel 3a, in zijn belang getroffen horecaon-

dernemer niet zelf daartegen op kan komen”.   

Ik acht deze uitspraak weinig gelukkig, omdat het in deze niet zozeer gaat om

het belang van één of enkele  concreet aan te duiden leden (voor zover ten

aanzien van een individuele  horecaondernemer al valt aan te geven in hoever-

re zijn belang door een dergelijk  besluit zal worden getroffen), maar veleer

om het belang van een in abstracte  termen aan te duiden personenkring, nl. de

huidige en eventueel toekomstige groep plaatselijke horecaonderne mers als
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550 ABRS 19 februari 1996, AB 1996, 241 m.nt. FM
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552 ABRS 25 november 1996, AB 1997, 88 met verzamelnoot van Michiels onder ABRS 11 maart
1996, AB 1997, 87.

553 Van Buuren 1978, p 127.
554 Onder deze zgn. territoriale toepassing van het vereiste van rechtstreeksheid moet uitdrukkelijk

niet worden begrepen het geval dat een landelijke organisatie niet belanghebbend wordt geacht
bij besluiten die slechts plaatselijke of regionale kwesties betreffen. In dat geval kan het betrokken
belang immers heel goed wel onder de statutaire doelstelling van de landelijke organisatie vallen,
maar wordt deze geacht niet voldoende representatief  te zijn om zich te mengen in plaatselijke of
regionale kwesties.

zodanig. Ik zou menen dat daarmee het belang van de groep als zodanig  in het

geding is. De Afdeling is in latere jurispruden tie dan ook omgegaan. In haar

uitspraak van 19 februari 1996 stelt zij zich reeds op het standpunt dat het

afdwingen van de naleving van artikel 3a Drank en Horecawet een belang is

dat zich naar haar aard in beginsel leent voor een collectieve behartiging ervan

op plaatselijk  of regionaal niveau.550 Toch werd de hierboven reeds aangeha al-

de landelijke vereniging niet belanghebbend geacht,  nu dit belang, aldus de

Afdeling, niet zodanig  van aard is dat appellante  zich dit als landelijk  opere-

rende vereniging - binnen het kader van haar zeer algemene doel - kan aan-

trekken, aangezien de besluiten die in het kader van het beteugelen van het

paracommercialisme worden genomen slechts plaatselijke of regionale  kwes-

ties betreffen.551 Anders lag dat laatste in het geval van de Afdeling West-

Veluwe die in een latere uitspraak van 25 november 1996 wel belanghebbend

werd geacht. 552 

8.4.3.2.3 Territoriale  toepassing

Zoals hiervoor reeds opgemerkt houdt het vereiste van rechtstreekse betrok-

kenheid  in, dat het door de bestreden beslissing geraakte  belang, waarvoor de

organisatie  opkomt,  moet vallen onder de belangen waarvoor de organisatie

krachtens zijn doelstelling kan opkomen. Anders gezegd: het krachtens de

doelstellingen behartigde belang moet rechtstreeks bij het bestreden besluit

zijn betrokken. Dit vereiste heeft een functionele  dimensie, zoals hierboven

uiteengez et, maar ook een territoriaal element. Dit territoriale element bete-

kent bijvoorbeeld, aldus Van Buuren,553 dat de Vereniging tot behoud van de

Waddenzee niet mag appelleren indien GS van Zeeland besluiten tot de aanleg

van een buitendijks kanaal in de Westerschelde. Ook kan worden gedacht aan

het geval dat een de Afdeling West-Veluwe van de Vereniging Koninklijke

Horeca Nederland wenst op te komen tegen de aan een paracomm erciële

horecage legenheid  verleende vergunning in Noord-Holland.554

8.4.3.3 ‘In het bijzonder’ behartigde belangen

8.4.3.3.1 Beteken is
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558 ABRS 26 mei 1997, AB 1997, 336 m.nt. FM.
559 ABRS 25 november 1997, AB 1998, 2 m.nt. ChB.
560 Vgl. ABRS 30 juli 1998, JB 1998, 203 en RAwb 1999, 17 m.nt. BdeW. 
561 Schlössels 1999, p. 13-14.

Naast de eis van rechtstreekse betrokkenheid, waarbij  wordt bezien of er

voldoende causaliteit  bestaat tussen het bestreden besluit en het belang waar-

voor de organisatie  krachtens haar statutaire doelstelling kan opkomen, blijkt

tevens de eis te worden gesteld dat de appellerende organisatie  in voldoende

mate representatief is om voor dit belang op te komen.555 Represe ntativiteit

betekent dat de doelstelling en het behartigde belang zoveel mogelijk  met

elkaar moeten overeenstemmen. Dit betekent negatief geformuleerd, dat de

doelstelling ten opzichte  van het behartigde belang niet te ruim of te beperkt

mag zijn.556 Kijkend naar artikel 1:2, derde lid, Awb zouden we kunnen zeg-

gen dat dit vereiste is neergeslagen in de term ‘in het bijzonder’; het moet

gaan om een belang dat de organisatie  in het bijzonder behartigt.  Ook hier

geldt weer dat dit vereiste een functionele  en een territoriale component lijkt

te bevatten. 

8.4.3.3.2 Functionele  toepassing

Politieke partijen

De eis van functione le begrenzing komt met name voort uit de uit de wetsge-

schieden is blijkende wil om politieke partijen, die in het algemeen een zeer

algemene doelstelling hebben, van de mogelijkhe id van bezwaar en beroep uit

de sluiten.557 In de jurisprude ntie zijn duidelijke voorbeelden zichtbaar van

deze functione le begrenzing. Zo achtte de Afdeling bestuursrechtspraak de

Plaatselijke Kieskring van de SGP te Doorn, die zich blijkens haar Huishou-

delijk Reglement tot doel stelt de beginselen van Gods Woord tot meerdere

erkenning te brengen, niet belanghebbend bij het besluit betreffende de vesti-

ging van een crematorium.558 Evenmin  succes hadden de Groenen Regio

Gelderland, waar zij opkwamen tegen de door GS van Gelderland aan EPON

verstrekte  wijzigingsvergunning.559 Overigens zij opgemerkt dat dit uiteraard

anders ligt ingeval ‘een ieder’ - dus ook een politieke partij - beroepsrecht

toekomt. 560 

Hoewel de categorische uitsluiting van politieke partijen in artikel 1:2, derde

lid, Awb op zichzelf  een begrijpelijke rechtspolitieke keuze is (politieke

partijen dienen hun strijd te strijden binnen de politieke arena en niet voor de

justitiële autoriteiten), heeft Schlösse ls terecht de vraag opgeworpen of het

baseren van deze niet-ontvank elijkheid  op het ‘in het bijzonder’-criterium

theoretisch wel zo sterk is.561 Er zijn immers politieke partijen - Schlösse ls
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wijst in dit verband op de Nederlandse Middens tandspartij  en de partij Neder-

land Mobiel - die wel degelijk  een héél specifieke doelstelling hebben. Over

het algemeen zal men politieke partijen dus wel kunnen afvangen, maar er zijn

gevallen denkbaar waar dat wellicht toch wat moeilijker ligt. 

Een voldoende specifieke statutaire doelstelling

Niet alleen bij politieke partijen, maar ook bij andere rechtspersonen kan zich

echter het probleem voordoen dat het geschonden belang weliswaar besloten

kan worden geacht in het statutaire doel,  maar dat dit doel te ruim is om te

zeggen dat dit een belang is dat de organisatie  ‘in het bijzonder’ behartigt.

Twee uitspraken vormen een prachtige illustratie van deze problematiek. In de

ene zaak kwam de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) op tegen een

door het college van B&W van de gemeente  Heel aan Gedeputeerde Staten

verleende vrijstelling van het bestemmingsplan “Grindwinningsgebieden” ten

behoeve van inrichtingswerken en werkzaamheden in het gebied Boschmolen-

plas.562 De LLTB stelde als zijn belang het bewaken van de omvang van het

voor landbouw beschikbare  grondareaal.  Dit belang werd door de Afdeling

aangemerkt als een collectief belang dat past binnen de statutaire doelstelling

van de bevordering van de godsdien stig zedelijke, de culturele, de maatschap-

pelijke en de stoffelijke belangen van de boeren- en tuindersstand in het

algemeen en de bij haar afdeling als leden aangesloten boeren en tuinders en

hun gezinnen in het bijzonder. 

Anders verging het de Afdeling Herkenbosch van de LLTB enkele  maanden

later.563 De afdeling Herkenbosch kwam in beroep op tegen een aanlegvergun-

ning verleend voor de aanleg en verbetering van een wegtracé, gelegen tussen

Kasteel Daelenbroeck en de Grootbroekweg te Herkenbosch, gemeente  Roer-

dalen. De statutaire doelstelling van de Afdeling Herkenbosch was vergelijk-

baar met die van de LLTB zelf, desalniettem in werd de LLTB Afdeling Her-

kenbosch niet belanghebbend geacht.  

Het verschil  tussen beide uitspraken lijkt te verklaren door de wijze waarop de

Afdeling Herkenbosch haar belang had geformuleerd. Uit de annotatie  bij

deze uitspraak blijkt (de Afdeling motiveert haar oordeel op dit punt, zoals

wel vaker, erg summier), dat de Afdeling Herkenbosch als haar belang had

gesteld het uitoefenen van ‘rentmeesterschap’ over de bij zijn leden in beheer

zijnde gronden. Gelijk annotator De Waard opmerkt lijkt de afdeling Herken-

bosch aan te lopen tegen het criterium ‘in het bijzonder’. Het genoemde be-

lang kan weliswaar besloten worden geacht in het statutaire doel: “mede-

verantwoo rdelijkheid  te dragen voor de kerkelijke en burgerlijke samenleving,

waarvan zij deel uitmaakt”, maar dat is een veel te weinig specifiek doel om

de status van belanghebbende aan te kunnen ontlenen.564 Het is voor appelle-

rende organisaties dus van belang zich te realiseren dat zij het belang waar-

voor zij ten processe wensen op te komen zodanig  formuleren dat het ook

daadwe rkelijk binnen de statutaire doelstelling valt.   
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567 Zie diens annotatie onder ABRS 19 februari 1996, AB 1996, 241.
568 Polak 1999, p. 14.

8.4.3.3.3 Territoriale  toepassing

Landelijke organisa tie kan niet opkomen voor regionaal probleem

Het vereiste dat een belangen organisatie  bepaalde belangen ‘in het bijzonder’

moet behartigen heeft naast een functionele, ook nog een territoriale compo-

nent. Durfde Van Buuren een zodanige toepassing van het representativiteits-

beginsel in 1978 nog niet tot het positieve recht te rekenen,565 in de huidige

jurisprude ntie is een territoriale toepassing wel als zodanig  te bespeuren. Met

name in de uitspraken inzake de paracomm erciële horeca is een dergelijke

benadering gekozen.566 De Afdeling overwoog hierin dat het afdwingen van

de naleving van artikel 3a Drank- en Horecawet een belang is dat zich naar

haar aard in beginsel leent voor een collectieve behartiging ervan op plaatse-

lijk of regionaal niveau, maar dat een landelijke organisatie  zich - binnen het

kader van haar zeer algemeen doel - dit belang niet kan aantrekken. 

Deze territoriale benadering lijkt echter enkel te worden aangelegd bij

groepsbelang-acties en niet bij acties ter behartiging van ideële belangen. Zo

worden landelijk  opererende milieuorganisaties en monumentenorganisaties

bij hen rakende besluiten steeds belanghebbend geacht.  Een verklaring hier-

voor kan wellicht worden gevonden, aldus ook Michiels,567 in de omstandig-

heid dat het hierbij vaak gaat om zogenaamde stemloze belangen die veelal

ook een boven-regionaal karakter hebben. De sloop van een monument of de

aantasting van een natuurwaarden kan immers heel wel van nationaal of zelfs

internationaal belang zijn. Echter hiermee kan wellicht een verklaring worden

gevonden waarom bij algemeen-belang-acties géén territoriale begrenzing

wordt aangenomen, maar het zegt nog niets over de vraag waarom zo’n terri-

toriale begrenzing ten aanzien van groepsbelangen wèl moet worden aang-

elegd. 

Het is ongewenst de term ‘in het bijzonder’ ook territoriaal te benaderen

Met Polak ben ik van mening dat het vereiste dat een rechtspersoon bepaalde

belangen ‘in het bijzonder’ moet behartigen begrijpelijk  is, voor zover het

daarbij  gaat om een functione le begrenzing.568 Voorkomen moet immers

worden dat een rechtspersoon zijn belang zodanig  ruim formuleert,  dat hij

daarmee in zeer veel gevallen ook als belanghebbende moet worden aang-

emerkt.  Minder gelukkig  acht ik het echter om een organisatie  met een functi-

oneel voldoende specifieke doelstelling niet belanghebbend te achten door in

het vereiste ‘in het bijzonder’ ook een territoriale begrenzing te lezen. 

In de eerste plaats legt het hanteren van een dergelijke territoriale begrenzing

een (onnodig  zware) druk op de rechter om per geval na te gaan of er voor het

betreffende gebied een meer specifieke actief-zijnde organisatie  bestaat (het

kan toch immers niet zo zijn, dat een landelijk opererende vereniging niet

belanghebbend wordt geacht,  terwijl er helemaal geen regionale  organisatie

blijkt te bestaan). Dit klemt, vanuit rechtsbeschermingsoptiek bekeken, temeer
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als we zien hoe de Afdeling dergelijk  onderzoek in de praktijk verricht.  In de

uitspraak van 11 maart 1996 werd een landelijke vereniging voor horecaon-

dernemers niet belanghebbend geacht,  omdat uit de stukken niet kon worden

afgeleid  dat bedoeld  district niet zou bestaan.569 Mij dunkt dat zulk een  mar-

ginale toetsing de rechtsbescherming in het algemeen niet ten goede komt.

Maar ook als zo’n regionale  organisatie  wel blijkt te bestaan is het maar de

vraag in hoeverre die omstandig heid tot niet-belang hebbend heid van een

landelijk  opererende vereniging hoeft te leiden. Als er blijkbaar een maat-

schappelijke behoefte  bestaat om zich bijvoorbee ld in een bepaalde branche

op landelijk  niveau te verenigen, dan dient zo’n organisatie  toch ook in rechte

voor de belangen van haar leden te kunnen opkomen en behoort het proces-

recht hiervoor niet onnodig  formele drempels  op te werpen. 

Ik zou er, in navolging van Polak,570 dan ook voor willen pleiten om de term

‘in het bijzonder’ in artikel 1:2, derde lid Awb, anders gezegd om de represen-

tativiteitseis slechts functioneel en niet ook territoriaal op te vatten.          

8.4.4 Feitelijke werkzaamheden

Uit artikel 1:2, derde lid Awb vloeit niet alleen de eis van rechtspersoonlijk-

heid en (statutaire) doelstelling voort, maar tevens het vereiste dat een rechts-

persoon door feitelijke werkzaamheden moet hebben laten zien dat zij een

bepaald  belang behartigt.  De gedachte  achter deze eis van ‘feitelijke werk-

zaamheid’ lijkt te zijn, dat misbruik  of oneigenlijk  gebruik  van de mogelijk-

heid om via een organisatie  beroep in te stellen moet worden tegengegaan.571

In de rechtspraak blijkt aan het vereiste van feitelijke werkzaa mheid lang niet

altijd even stringent te worden getoetst. 572 

Een voorbeeld  hiervan vormt de Franklin-uitspraak, waarbij  een pas hangende

de bezwaar termijn opgerich te bewone rsorganisa tie in rechte opkwam tegen de

onttrekking van een woning aan de woningvoorraad.573 De Afdeling overwoog

dat aan het belangve reiste van artikel 7, eerste lid Wet Arob ook is voldaan

indien men eerst tijdens de bezwaar termijn rechtstreeks door een besluit in

zijn belang wordt getroffen. Over het vereiste van feitelijke werkzaa mheid

werd echter niets gezegd. Dit lijkt op gespannen voet te staan met het in

artikel 1:2, derde lid Awb neergelegde vereiste van ‘feitelijke werkzaamheid’.

Een dergelijke ruimhartige benadering is volgens Polak echter wel te verdedi-

gen, omdat anders volgens hem een cirkelredenering zou dreigen: een rechts-

persoon die is opgericht om zich tegen een bepaalde ontwikkeling te verzet-

ten, moet terstond door het maken van bezwaar in actie kunnen komen.574 Als

aan zo’n persoon de eis van gebleken feitelijke werkzaamheden zou worden

gesteld, aldus Polak,575 dan zou het functioneren van een dergelijke rechtsper-

soon eigenlijk  niet van de grond kunnen komen.
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576 Van Buuren 1978, p. 130; Zie in gelijke zin Schlössels 1998, p. 18. 

Ik zou echter niet zover willen gaan dat de eis van feitelijke werkzaa mheid

maar beter niet meer kan worden gesteld. Met Van Buuren ben ik van mening

dat het hier gaat om een alleszins zinvolle eis, waarmee het kaf van het koren

kan worden gescheiden: organisaties die uitsluitend op papier bestaan vallen

onmidde llijk door mand, terwijl ook een organisatie  die juist met het oog op

het besluit in kwestie  werd opgericht in het normale  geval hierover zal struike-

len.576 Ik denk echter dat aan dit vereiste in het geval van ideëel belang-acties

meer gewicht moet worden toegekend, dan bij zogenaamde typische

groepsbelang-acties. Het gevaar dat ideëel belang-acties illusoir worden acht

ik niet aanwezig  - organisaties die zich de behartiging van dergelijke belangen

ten doel stellen hebben zich al ruimschoo ts op de kaart gezet - terwijl het

toelaten van allerlei ad hoc opgerich te rechtspersonen heel goed zou kunnen

leiden tot misbruik  van artikel 1:2 Awb. Niet-belanghebbende burgers zouden

zich alsdan een beroepsrecht kunnen verschaffen door zich in de vorm van

een rechtspersoon de behartiging van een of ander bij het besluit betrokken

ideëel belang ten doel te stellen. Voor wat betreft groepsbelang-acties zouden

we daarentegen wat soepeler kunnen zijn. Oneigen lijk gebruik  van het collec-

tieve actie-recht ligt hier minder voor de hand aangezien het belang van de

groep veelal slechts in het geding zal zijn indien de leden van deze groep ook

zelf in hun eigen belang zijn getroffen. Het maakt dan niet zoveel uit of deze

elk voor hun eigen belang opkomen of dat de organisatie  voor het belang van

de groep als zodanig  opkomt.  Het laatste  heeft juist proceseconomische

voordelen en dat verklaart wellicht ook waarom de Afdeling in de boveng-

enoemde Franklin-uitspraak niet aan de eis van feitelijke werkzaa mheid heeft

getoetst.

8.5 Slotopmerkingen 

In Deel II is geconstateerd  dat het beroepsrecht in procedures tegen overheids-

besluiten behoort te worden toegekend aan degene wiens belang feitelijk bij

het besluit is betrokken. De vraag die in dit hoofdstuk centraal heeft gestaan

was aan welke nadere voorwaarden het feitelijk (rechts)belang moet voldoen

om iemand daadwe rkelijk als belanghebbende aan te merken. 

Deze voorwaarden zijn ontwikke ld in de jurisprude ntie van de bestuursrech-

ter. Gebleken is echter dat het belang van verhoging van de kwaliteit  van de

rechtsbescherming en van het voorkomen van competentieproblemen tussen

de civiele en de bestuursrechter dient te leiden tot een aangepa ste invulling

van het vereiste van rechtsbelang. In de voorgaande paragrafen zijn voorstel-

len gedaan voor een verdere ontwikkeling van criteria die meer dan nu recht

doen aan de positie van bepaalde categorieën belanghebbenden, maar toch

niet leiden tot een onaanvaardbare  extra belasting van rechterlijke colleges,

c.q. verlamming van bestuurlijke besluitvorming. Het gaat dan met name om

de problematiek van het persoonlijk  belang (§ 8.2.1.4) en het afgeleide belang

(§ 8.2.1.6.5), maar ook zijn voorstellen gedaan ten aanzien van de - vanwege

een gevreesde bevoegdheidsdoorkruising - beperkte  uitleg van het beroeps-
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recht voor bestuursorganen (§ 8.3.2.3); en is ten aanzien van belangen organi-

saties vastgesteld  dat het criterium ‘in het bijzonder’ niet territoriaal moet

worden uitgelegd (§ 8.4.3.3.3) en dat het vereiste van feitelijke werkzaa mheid

van grote waarde is en alleen als we te maken hebben met een typische

groepsbe lang-actie  wat soepeler zou kunnen worden gehanteerd (§ 8.4.4).   





577 Wel kan een bestuursrechterlijke toetsing van bijvoorbeeld een algemeen verbindend voorschrift
worden ingeroepen middels een exceptie van onverbindendheid. Alsdan wordt in een procedure
bij de bestuursrech ter tegen bijvoorbeeld een beschikking de onverbindendheid ingeroepen van
het achterliggende algemeen verbindend voorschrift. In dat geval kan het algemeen verbindend
voorschrift echter hoogstens in het concrete geval buiten toepassing worden gelaten, maar kan het
niet middels een vernietiging uit de rechtsorde worden genomen. 

578 Zie het befaamde Pocketbook II-arrest: HR 24 januari 1969, NJ 1969, 316 m.nt. H.Drion; AB 1969,
p. 194, m.nt. J.R. Stellinga en AAe 1969, p. 266 m.nt. M. Troostwijk en W.C.L.  van der Grinten.
Zie verder over toetsing van regelgeving Van Buuren 1987; Polak 1987; Van Male1988 en Bok
1991. 
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Het rechtsbelang bij besluiten van algemene strekking

9.1 Inleiding

Ingevolge artikel 8:1, eerste lid, Awb kan een belanghebbende bij de recht-

bank beroep instellen tegen een besluit. Dit betekent een verruiming ten op-

zichte van het regime zoals dat daarvoor onder de Wet Arob had te gelden.

Laatstgenoemde wet opende slechts de mogelijkheid van bezwaar en beroep

tegen een bepaald  type overheidsbesluiten: beschikkingen. Onder de Awb

daarentegen is beroep mogelijk  tegen in beginsel elk overheidsb esluit als

bedoeld  in artikel 1:3, eerste lid, Awb. Dat wil dus zeggen tegen beschikking-

en, maar ook tegen besluiten van algemene strekking. 

Ten aanzien van laatsgenoemde categorie  bestaan er echter twee belangrijke

uitzonderingen; vooralsnog is ingevolge artikel 8:2 sub a, Awb geen beroep

mogelijk  tegen besluiten inhoudende algemeen verbindende voorschriften en

beleidsregels. Bij de totstandkoming van de eerste en tweede tranche van de

Awb is weliswaar een amendement aangenomen van de leden Jurgens en

Biesheuvel op grond waarvan aan hoofstuk 6 (Overgangs- en slotbepalingen)

van de Wet voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie  een

artikel IVA werd toegevoegd. Deze bepaling hield in dat de uitsluiting van het

direct beroep tegen besluiten in artikel 8:2 Awb vijf jaren na inwerkingtreding

van de Awb zou komen te vervallen. Kort voordat artikel 8:2 Awb van rechts-

wege zou komen te vervallen werd voornoemd artikel IVA echter bij ‘Wet

uitstel verval artikel 8:2 Awb’ in die zin aangepast dat artikel 8:2 Awb zal

komen te vervallen met ingang van een bij wet te bepalen tijdstip. 

Vooralsnog geldt derhalve dat een direct beroep bij de bestuursrechter tegen

besluiten inhoudende algemeen verbindende voorschriften of beleidsreg els

niet mogelijk  is.577 Zulks betekent overigens niet dat iedere vorm van rechts-

bescherming tegen deze besluiten ontbreekt.  Staat tegen een overheidsb esluit,

zoals een algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel geen met voldoen-

de waarborgen omklede administratiefrechterlijke rechtsgang open dan kan

men immers te allen tijde bij de burgerlijke rechter opkomen middels  een actie

uit onrechtmatige daad.578

De criteria die in het huidige recht worden aangelegd om te bepalen of iemand

als belanghebbende aangemerkt dient te worden zijn sterk toegespitst op de



Hoofdstuk 9

579 Van Male 1992, p. 53.
580 Zie hierover eveneens § 8.2.1.4.

context van beschikkingen. Aan het belang bij besluiten van algemene strek-

king is in de literatuur weinig aandacht besteed en er is ook weinig jurispru-

dentie over. Onder de Awb is dit punt wel belangrijk  geworden, nu de Awb

beroep tegen besluiten van algemene strekking mogelijk  maakt (ook al is het

zo, dat die mogelijkheid vooralsnog niet bestaat ten aanzien van algemeen

verbindende voorschriften en beleidsregels). In dit hoofdstuk zal worden

ingegaan op de vraag hoe met de belangvereisten dient te worden omgegaan

bij een beroep tegen besluiten van algemene strekking.   

9.2 Herbezinning op belangh ebbend e-criteria  vereist?

Het uitgangspunt dat onder de Algemene wet bestuursrecht in beginsel tegen

elk besluit als bedoeld  in artikel 1:3, eerste lid, Awb bezwaar en beroep kan

worden ingesteld, doet de vraag rijzen hoe bij het beroep tegen besluiten van

algemene strekking, en meer in het bijzonder bij het in de toekomst mogelijk

openstellen van direct beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en

beleidsregels, dient te worden omgegaan met traditionele  criteria als het per-

soonlijk  en rechtstreeks belang. Is een herbezinning vereist op de vraag wat

deze beide eisen moeten betekenen bij het aanvechten van besluiten van

algemene strekking?

Bij het vereiste van een persoonlijk  belang gaat het om een kenmerkend,

individualiseerbaar belang. De vraag is of met dit criterium anders moet wor-

den omgegaan bij besluiten van algemene strekking, dan wanneer het gaat om

beschikkingen. Beschikkingen zijn immers ‘geïndividualiseerde besluiten’ en

besluiten van algemene strekking zijn dat per definitie niet. Moet de eis van

een persoonlijk  belang bij de beantwoording van de vraag of iemand als

belanghebbende kan worden beschouwd bij besluiten van algemene strekking

dan nog wel worden gesteld? Van Male heeft ons er in dit verband op gewe-

zen dat in het Franse stelsel de kring van belanghebbenden varieert:579 “De

kring dijt uit en krimpt in al naar gelang de kring van personen die door een

bestuursb esluit wordt geraakt groeit, respectievelijk  afneemt”. Er is echter

jurisprude ntie die ons de (paradoxale) indruk geeft dat het ook wel eens an-

dersom zou kunnen zijn: naarmate  het besluit een algemener karakter krijgt

groeit de kring van personen wier belangen zijn betrokken, maar lijkt het

aantal personen dat over een persoonlijk, kenmerkend belang wordt geacht te

beschikken af te nemen.580 

Ook wat betreft het vereiste van rechtstreeks belang doet zich - bij besluiten

van algemene strekking méér dan bij beschikkingen - een kwestie  voor die om

aandacht vraagt. Besluiten van algemene strekking hebben (veelal) niet op

directe wijze gevolgen voor de burger. Voor schending van het belang van de

burger is vaak nog vereist dat een juridische concretisering plaatsvindt door
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581 Te denken valt bijvoorbeeld aan de casus van CRvB 27 december 2001, JB 2002, 52 m.nt. EjdeLB:
binnen de gebouwen van de Gemeentelijke Sociale Dienst van de gemeente X werd een rookverbod
ingevoerd voor alle werkruimten, met uitzondering van een rookkamer en een deel van de kantine.
Het besluit richt zich dan tot een in feite gesloten groep van medewerkers.  Elk van deze medewerker s
kan zou in een dergelijk geval als belanghebbende kunnen worden aangemerkt.     

middel van een of meer uitvoeringsbeschikkingen. Pas door een dergelijk

besluit wordt het belang

daadwe rkelijk geraakt.  Moet een burger met het instellen van beroep nu wach-

ten op een uitvoeringsbeschikking, terwijl het achterliggende besluit van

algemene strekking al die tijd als een ‘zwaard van Damocles’ boven zijn

hoofd hangt?  Of kan er onder bepaalde voorwaarden reeds voldoende recht-

streeks belang bestaan bij dit achterliggende besluit van algemene strekking?

9.3 Persoonlijk en rechtstre eks belang bij besluiten van algemene 

strekking

9.3.1 Persoon lijk belang

9.3.1.1 Degenen tot wie het besluit zich feitelijk richt

Liggen de criteria voor belanghe bbendhe id bij besluiten van algemene strek-

king nu anders dan wanneer het gaat om beschikkingen? Een belangrijk  ver-

schil tussen beide categorieën van besluiten is dat beschikkingen zich (in veel

gevallen) richten tot een of meer bepaalde personen, daar waar dat voor be-

sluiten van algemene strekking niet geldt. Besluiten van algemene strekking

richten zich naar hun aard tot een onbepaalde, in abstracte  termen aan te

duiden personenkring. Er zijn bij deze categorie  van besluiten derhalve niet

een of meer aanwijsbare personen die als geadresseerde en daarmee direct-

belanghebbende zouden kunnen worden beschouwd. 

Toch kan het ook bij besluiten van algemene strekking voorkomen dat de

belangen van bepaalde individuen - of van een bijzondere groep van individu-

en - op een bijzondere, van de ‘amorfe massa’ te onderscheiden wijze bij het

betreffende besluit zijn betrokken. Anders gezegd, dat het besluit - hoewel

naar de vorm van toepassing op een onbepaalde kring van personen - zich in

feite richt tot een gesloten groep van personen.581 Te denken valt aan de casus

van het bekende Swill-arrest.  Krachtens een ministeriële  regeling werd het

verboden varkens nog langer met slachtafval - swill - te voederen. Hoewel dit

verbod zich formeel richt tot een onbepaalde groep van personen is het in feite

gericht op de groep veevoederaars  die hun bedrijf geheel op het voeren met

swill hadden ingericht.  Eveneens zou men bij een besluit tot wijziging van het

Bezoldig ingsbeslu it rijksambtenaren kunnen wijzen op de gesloten groep van

rijksambtenaren voor wie het gewijzigde regime gaat gelden. Voor wat betreft

deze groep van veevoederaars  en van rijksambtenaren kan men vrij eenvoud ig

concluderen dat zij beschikken over een in voldoende mate kenmerkend

belang bij de betreffende besluiten.

9.3.1.2 Derden
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582 Lubberdink 1996, p. 13.
583 We zien dit wel bij verkeersmaatregelen. Zie bijvoorbeeld ABRS 3 juli 1998, Gst. 1999, 7102, nr.

5 m.nt. C.P.J. Goorden; RAwb 1998, 158 m.nt. BdeW. Zie eveneens ABRS 20 juni 2001, JB 2001,
205. Overigens lijkt deze jurisprudentie ten aanzien van belan ghebbendheid bij verkeersmaatregelen
wat te zijn verfijnd in ABRS 28 september 1999, RAwb 2000, 21 m.nt. Klap en ABRS 28 december
1999, H01.99.0191 (ongepubliceerd). Uit die uitspraken  blijkt de niet-belanghebbendheid van een
willekeurige verkeersdeelnemer vooral te moeten worden gezocht in het gebrek aan een rechtstreeks
betrokken belang. Het belang van een willekeurige verkeersdeelnemer  is alleen dan rechtstreeks
bij het besluit betrokken en levert alleen dan de status van belanghebbende op, indien hij in de
directe nabijheid van het weggedeelte woont, dan wel op het gebruik daarvan is aangewezen.   

Maar hoe nu te oordelen ten aanzien van personen bij wie een dergelijke

bijzondere getroffenh eid niet bestaat?  Over het algemeen kan van veel perso-

nen worden gezegd dat zij enig belang hebben bij een besluit van algemene

strekking, maar is dat in alle gevallen voldoende om te kunnen spreken van

een voor die persoon kenmerkend belang? Lubberdink lijkt hieraan sterk te

twijfelen:582 

“Met betrekking tot deze regels aarzel ik of kan worden gesteld dat een individuele burger

door de vaststelling daarvan wordt geraakt in een eigen, kenmerkend, persoonlijk belang. Het

kenmerk van een algemeen verbindend voorschrift is immers dat het zich richt tot een in

beginsel onbepaalde groep van personen. Deze onbepaaldheid maakt het theoretisch gezien

moeilijk om te betogen dat een bepaalde persoon in het bijzonder  getroffen wordt door de

vaststelling van een algemeen verbindend voorschrift”. 

Maar maakt deze onbepaa ldheid nu dat we met een principieel ander vraag-

stuk te maken hebben dan in het geval van beschikkingen? Ik denk het niet.

Bij de beantwoording van de vraag of iemand als belanghebbende kan worden

aangemerkt is immers niet van belang voor welke aan te duiden personen het

besluit rechtsgevolgen met zich brengt.  Voldoende is reeds dat iemand feite-

lijk door het bestreden besluit wordt getroffen. Het verschil  lijkt dan ook

eerder gradueel van aard; veel vaker dan bij beschikkingen zijn bij besluiten

van algemene strekking de belangen van zeer velen betrokken. Dit doet de -

overigens ook bij beschikkingen wel gestelde - vraag rijzen of iemand nog kan

worden gezegd te beschikken over een voldoende kenmerkend belang als hij

zich in zijn getroffenh eid in zulk een belang vergezeld  weet van veel anderen. 

Nu lijken er inmiddels  in de jurisprude ntie aanwijzingen te bestaan - en in

zoverre is de hiervóór aangehaalde twijfel van Lubberdink niet geheel ten

onrechte  - dat hier wel eens een struikelblok zou kunnen liggen; weliswaar

groeit het aantal personen wier belangen zijn betrokken naarmate  een besluit

een meer algemeen karakter heeft, maar het aantal personen dat als (beroeps-

gerechtigde) belanghebbende wordt aangemerkt lijkt af te nemen.583 Een

dergelijke tendens is echter zeker vatbaar voor kritiek. In de eerste plaats rijst

de vraag of een zodanige uitleg van het vereiste van persoonlijk  belang niet in

strijd komt met het in principe openstellen van beroep tegen besluiten van

algemene strekking. Daarnaast komt het mij toch wat ongeluk kig voor, dat

een burger die wellicht zelfs ernstig in zijn belangen wordt getroffen niet als

belanghebbende mag worden aangemerkt vanwege de enkele  omstandig heid

dat hij zich in zijn getroffenh eid vergezeld  weet van vele anderen. Zoals ik

hiervoor reeds heb opgemerkt zie ik de eis van een persoonlijk  belang vooral

als een eis die moet worden gesteld aan de kwaliteit  van het belang en niet aan

de kwantiteit  van het aantal getroffen aspirant-belanghebbenden. Het gaat er
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584 VzABRS 13 december 1996, RAwb 1997, 60 m.nt. F. Vlemminx.
585 ABRS 5 oktober 2000, JB 2000, 327 m.nt. R.J.N. S.
586 Pres. CBB 23 maart 2001, AB 2001, 160 m.nt. JHvdV.

om dat burgers slechts in rechte opkomen voor individuele  - en dus niet voor

boven-ind ividuele - belangen, dat wil zeggen belangen die zich er voor lenen

om als exclusief behande ld te worden; die zich laten verbinden aan de

(rechts)persoon van de aanlegger met uitsluiting van anderen. Hiervan lijkt

mij in ieder geval sprake als het gaat om schending van belangen die - zo leert

ons het preadvies van Koetser - zonder meer beroepsrecht opleveren zoals het

woonge not, het eigendom srecht,  de financiële  of concurrentiepositie. 

Er is ook wel jurisprude ntie die in die richting wijst. Zo werden omwonenden

belanghebbend geacht bij een besluit tot aanwijzing van een groenstrook als

honden uitlaatplaats  op geringe afstand van hun woningen.584 Eveneens werd

de exploitant van een slagerij als belanghebbende aangemerkt bij een besluit

tot aanwijzing van bepaalde gedeelten van de Rivierenbuurt  in Amsterdam tot

parkeerschijfzone, nu daardoor diens concurren tiepositie ten opzichte  van

andere winkeliers zou worden aange tast.585 Dit zijn welbeschouwd gevallen

waarin de positie van de belanghebbenden niet veel anders zijn dan die van

derden bij vergunningen. Van een iets andere orde lijkt echter het geval waar-

bij een bewoner van een van de woonbuurten in de binnenstad van Hilversum

als belanghebbende werd aangemerkt bij de toestemming tot het houden van

enkele  koopzondagen.586 Zijn belang was rechtstreeks bij het besluit betrok-

ken, nu hij overlast had te vrezen van automobilisten die een gratis parkeer-

plaats in de buurt zoeken en van foutparkeerders. Maar ook hier lijkt het er op

dat, gelijk in de andere gevallen, een schending van het woongenot en of van

de concurre ntiepositie  als een voldoende kenmerkend belang wordt

beschouwd en dat de omstandig heid dat wellicht zeer velen in een dergelijk

belang worden getroffen daaraan niets afdoet.    

9.3.2 Rechtstreeks belang

9.3.2.1 Inleiding

Ook ten aanzien van het vereiste van rechtstreeks belang doet zich bij beslui-

ten van algemene strekking een kwestie  voor die om aandacht vraagt. Ken-

merkend voor het bestuursrecht is dat de normstelling vaak ketengew ijs

plaatsvindt;  men spreekt dan wel van een zogenaamde ‘gelede normstelling’.

Het eindpunt van de gelede normstelling is veelal de beschikking, het instru-

ment bij uitstek waarmee de rechtspos itie van de individuele  burger in het

concrete  geval kan worden bepaald. Deze structuur van het bestuursrecht heeft

tot gevolg dat veel besluiten van algemene strekking nog niet op directe wijze

gevolgen hebben voor de belangen van een of meer bepaalde burgers, maar

daarvoor nog juridische concretisering behoeven door middel van uitvoerings-

besluiten. Hoe moet nu in dit soort gevallen worden omgegaan met het vereis-

te van rechtstreeks belang?

9.3.2.2 Gedragsnormen die burgers direct binden
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587 Zie ABRS 5 oktober 2000, JB 2000, 327 m.nt. R.J.N. S en VzABRS 13 december 1996, RAwb
1997, 60 m.nt. F. Vlemminx.

588 HR 18 januari 1991, AB 1991, 241 m.nt. FhvdB en NJ 1992, 638.
589 Van Male 1992a, p. 54.
590 Wel in die zin: Lubberdink 1996, p. 13-14. 
591 HR 11 oktober 1996, AB 1997, 1 m.nt. ThGD; JB 1996, 241 m.nt. EvdL;  NJ 1997, 165 m.nt. MS

en RAwb 2000, 58 m.nt. A.Q.C. Tak. 
592 Vgl. Bok 1991, p. 193. 

Uiteraard kan het voorkomen dat ook bij besluiten van algemene strekking de

belangen van bepaalde individuen op directe wijze zijn betrokken. Dit is

bijvoorbee ld het geval bij de hierboven genoemde besluiten tot aanwijzing

van bepaalde gebieden als parkeerschijfzone of als hondenuitlaatplaats.587 Ook

kan men hierbij denken aan algemeen verbindende voorschriften die de burger

rechtstreeks als gedragsnorm binden. De schending van het belang vloeit in

dat geval rechtstreeks voort uit het in de gedragsnorm vervatte ge- of verbod.

Te denken valt aan de eerder genoemde casus van het bekende Swill-arrest. 588

Bij ministeriële  regeling werd het varkenshouders  verboden voedsel-  of

slachtafval voorhanden te hebben of te vervoederen. Deze gedragsnorm bindt

op directe wijze de in feite gesloten groep van veevoederaars  die hun bedrijf

volledig hadden ingericht op het voeren met swill. Zij zijn daarmee als belang-

hebbenden bij de ministeriële  regeling te beschouwen. De enkele  omstandig-

heid dat het bestreden algemeen verbindend voorschrift zou voorzien in een

hardheid sclausule  of een mogelijkheid tot ontheffing, vrijstelling of het verle-

nen van een vergunning mag naar mijn opvatting aan deze rechtstreekse

betrokke nheid niet in de weg staan. Zoals Van Male terecht opmerkt is deze

rechtstreekse betrokke nheid het uitgangsp unt.589 Niet kan immers van een

burger worden verlangd dat hij eerst een ontheffing, vrijstelling of vergunning

aanvraag t, om vervolgens pas in de procedure tegen de beslissing op deze

aanvraag de onverbind endheid  van het achterliggende voorschrift op te wer-

pen. Evenmin  acht ik het juist pas van een rechtstreeks belang aan de zijde

van de burger te spreken indien de regel ten opzichte  van hem wordt gehand-

haafd.590 Zoals de Hoge Raad in het arrest Leenders-Ubbergen overwoog:591

“(...) Niet kan immers van een burger worden verlangd dat hij, hoezeer ook

ervan overtuigd dat de regeling onverbindend is, het op een strafvervolging of

toepassing van bestuursdwang laat aankomen om die onverbind endheid  in

rechte te doen vaststellen”. Een andere opvatting zou slechts leiden tot grote

rechtsonzekerheid, temeer daar een mogelijkhe id tot het inroepen van de

onverbind endheid  van de achterliggende regeling hiermee afhankelijk  zou

worden gesteld van het al of niet aanwenden van de discretionaire bevoegd-

heid tot het instellen van strafvervolging, het aanzeggen van bestuursdwang of

het opleggen van een dwangsom.592

9.3.2.3 Besluiten die nog juridische concretisering behoeven

Maar hoe nu om te gaan met besluiten van algemene strekking die nog juridi-

sche concretisering behoeven door middel van uitvoeringsbesluiten. In dat

geval is het heel wat lastiger om te betogen dat de belangen van bepaalde

burgers daarbij  rechtstreeks zijn betrokken. Dit geldt bijvoorbee ld ten aanzien

van beleidsregels. Onder een beleidsregel moet, blijkens artikel 1:3, vierde lid
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593 Van Male 1992a, p. 53-54 en Van Male 1992b, p. 39-40.
594 Aldus ook Van Male 1992a, p. 54 en Van Male 1992b, p. 39-40.
595 Zie bijvoorbeeld CRvB 4 juli 1996, JB 1996, 175 en CRvB 4 juli 1996, JB 1996, 176 m.nt. R.J.N.

S. Vergelijkbaar is CRvB 13 maart 1997, JB 1997, 119 m.nt. R.J.N. S.
596 ABRS 27 juni 1997, JB 1997, 191 m.nt. R.J.N. S. en ABRS 27 april 2000, JB 2000, 164 m.nt.

R.J.N. S.
597 In dit verband kan ook worden gewezen op het Duitse bestuursrecht, waar eveneens een te verwachten

belangenschending voldoende lijkt te zijn voor het aannemen van belanghebbendheid. Ingevolge
§ 47 II VwGO staat het beroep tegen algemene maatregelen - de zogenaamde Normenkontrollklage -
open voor degene die stelt ‘durch die Rechtsvorschrift oder deren Anwendung in ihren Rechten

Awb, worden verstaan een bij besluit vastgestelde algemene regel voor de

afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke

voorschriften bij het gebruik  van een bevoegdh eid van een bestuursorgaan.

Het gaat primair om een aan het bestuur gegeven instructie, welke voor de

burger pas gevolgen met zich brengt indien met inachtneming daarvan uitvoe-

ring wordt gegeven aan de betreffende publiekrechtelijke bevoegdheid. Men

zou zich dus op het standpunt kunnen stellen dat een marktkoopman nog niet

door de beleidsregel omtrent de jaarlijkse verlening van standplaatsvergun-

ningen in zijn belangen wordt getroffen, maar dat zulks pas het geval is wan-

neer hem op grond van dit beleid in concreto  een vergunning wordt gewei-

gerd. Een vergelijkbare redenering is mogelijk  ten aanzien van algemeen

verbindende voorschriften die nog concretisering behoeven door middel van

een aanwijzing sbesluit  of een uitvoeringsbeschikking. Denk aan het geval dat

de Minister van Binnenlandse Zaken een salarismaatregel afkondig t. Een

onder dat regime vallende ambtenaar wordt pas daadwe rkelijk in zijn belang-

en getroffen, indien jegens hem middels een beschikking uitvoering wordt

gegeven aan deze regeling. 

Maar mag nu de noodzak elijkheid  van nadere besluitvorming te allen tijde in

de weg staan aan het aannemen van beroepsre cht? Mij lijkt dit in veel geval-

len niet bepaald  gelukkig. Het zou immers betekenen dat een burger tot het

moment van het nemen van een uitvoeringsb esluit in onzekerh eid verkeert

over diens rechtspositie. Van Male wijst er in dit verband op dat reeds de

enkele  uitvaardiging van zo’n besluit van algemene strekking een ernstige rem

op de bedrijfsactiviteiten zou kunnen betekenen;593 het besluit hangt als een

‘zwaard van Damocles’ boven de hoofden, zonder dat daartegen iets kan

worden ondernomen. Bovendien zou daarmee een van de voordelen van het

beroep tegen besluiten van algemene strekking - het geconcentreerd  kunnen

afdoen van beroepen en grieven die tegen de inhoud van het besluit of zijn

totstandkoming zijn gericht - verloren gaan.594 In de jurisprude ntie zijn er ook

aanwijzingen te vinden dat de soep niet zo heet zal worden gegeten als dat

deze nu lijkt te worden opgediend. Zo is bijvoorbee ld in procedures tegen

organieke functiewaarderingsbesluiten aangenomen dat degene die een derge-

lijke functie uitoefent - ongeacht de noodzaak van een nader individueel

salarisinpas singsbeslu it - daarbij  belanghebbend moet worden geacht. 595 Maar

ook in procedures tegen beschikkingen is gebleken dat de omstandig heid dat

een vergunning op zichzelf  nog niet leidt tot belangenschending, maar daartoe

wel uitdrukke lijk de weg opent reeds voldoende kan zijn voor het aannemen

van belanghebbendheid.596 De gedachte  dat de noodzaak van nadere besluit-

vorming niet zonder meer in de weg hoeft te staan aan het aannemen van

rechtstreeks belang past dus in de jurispruden tie van de bestuursrechter. 597 
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verletzt zu sein oder in absehbarer Zeit verletzt zu werden’.
598 Zie in vergelijkbare zin: Boxum 1999, p. 350. 

Nu hoeft het ook weer niet zo te zijn dat ieder onzeker en ver verwijderd

verband volstaat om als belanghebbende te worden aangeme rkt. In het vorig

hoofdstuk heb ik reeds aangegeven dat het voor wat betreft de uitleg van dit

vereiste van ‘rechtstreekse betrokkenheid’ aanbeveling verdient af te stemmen

op de leer van de adequate  veroorzaking, zoals die in het burgerlijk- en het

strafrecht wordt gehanteerd. Van voldoende causaal verband is sprake, indien

de belangenschending het redelijkerw ijs voorzienbare gevolg  is van het be-

streden besluit.  Met andere woorden, een rechtstreeks belang bij een besluit

van algemene strekking dat nog juridische concretisering behoeft middels  een

uitvoerings besluit is eerder mogelijk, naarmate  er meer sprake is van een

onomkeerbaar proces in de richting van het echt nadeel veroorzakende

besluit.598 

9.4 Belangenorganisaties

In het voorgaande is met name stilgestaan bij de vraag in hoeverre individuele

burgers beroepsrecht toekomt in een direct beroep tegen besluiten van algeme-

ne strekking. Op enkele  plaatsen in de literatuur is gesteld dat met name aan

belangenorganisaties een belangrijke functie zal toekomen. Zo stelt Bok te

verwachten dat voor belangenorganisaties in ruime mate het beroep tegen

algemene regels zal openstaan en gaat Lubberdink zelfs zover dat hij het

beroepsrecht in dat soort procedures uitsluitend aan belangenorganisaties wil

toekennen. In deze paragraaf zal dan ook worden ingegaan op de vraag in

hoeverre belangenorganisaties beroepsrecht toekomt in een direct beroep

tegen besluiten van algemene strekking, in het bijzonder tegen algemeen

verbindende voorschriften en beleidsregels.

Ingevolge artikel 1:2, derde lid Awb kunnen rechtspersonen in rechte opko-

men voor de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstel-

lingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.

Dit algemeen of collectief belang dient in dat geval rechtstreeks bij het bestre-

den besluit te zijn betrokken. Bij besluiten van algemene strekking zal dit

echter eerder het geval zijn dan bij individuele  beschikkingen. Deze bas-sen

zullen door hun algemene karakter immers eerder boven-ind ividuele belangen

treffen dan genoemde beschikkingen. Met name voor collectief belang-acties

maakt dit verschil.  Naar geldend recht komt een collectieve belangenorganisa-

tie pas beroepsrecht toe, indien het belang van de groep als zodanig  en niet

slechts dat van een of enkele  leden is getroffen. Dat vereiste levert in procedu-

res tegen individuele  beschikkingen waarbij  vaak slechts de belangen van een

of enkele  personen zijn betrokken nogal eens problemen op. Bij besluiten van

algemene strekking daarentegen, die naar hun aard velen treffen zal deze eis

wellicht minder snel een struikelblok vormen; het besluit zal immers veelal

een onbepaalde groep als zodanig  treffen. Zo is het bijvoorbee ld duidelijk  dat

wanneer de Minister van Binnenlandse Zaken een salarismaatregel afkondig t,
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599 Dit voorbeeld is ontleend aan Lubberdink 1996, p. 14-15.
600 Zie bijvoorbeeld Pres. CBb 29 juni 1994, JB 1994, 184 en Pres. CBb 30 november 1994, JB 1995,

19 m.nt. J.C.C. L. In deze uitspraken  werd door resp. een bewonersbelangenorganisatie en een
organisatie die de belangen van reizigers met het openbaar vervoer behartigt opgekomen tegen een
goedkeuring van een dienstregeling voor het lokaal resp. interlokaal openbaar vervoer. In beide
gevallen is het maar de vraag of een individuele bewoner/reiziger  wel als belanghebbende zou zijn
aangemerkt.    

daardoor bijvoorbee ld de ABVA-KABO rechtstreeks in haar belangen wordt

getroffen.599 

Het lijkt mij ook goed verdedigbaar om belangenorganisaties in een beroep

tegen besluiten van algemene strekking een belangrijke rol toe te kennen. Juist

bij dit soort besluiten van algemene strekking is het voor de burger, als deze al

kunnen worden gezegd voldoende bepaalbaar door het bestreden besluit te

zullen worden getroffen,600 lang niet altijd even gemakke lijk om in te schatten

wat uiteindelijk  de voor hem nadelige gevolgen op concreet niveau van een

bepaalde ministeriële  regeling of AMvB zullen zijn. Bovendien is het een

illusie te veronderstellen dat iedere burger met een zekere regelmaat de Staats-

courant zit door te spitten op zoek naar de publicatie  van algemene maatrege-

len die een mogelijk  voor hem ongun stig effect kunnen sorteren om daartegen

vervolgens beroep in te stellen. Belangenorganisaties kunnen dan op dit punt

een belangrijke rol spelen. Zij zijn over het algemeen (in meer of mindere

mate) actief betrokken bij de ontwikkelingen op een bepaald  beleidsterre in en

hebben bovendien veelal de (ook juridische) kennis  in huis om de consequen-

ties hiervan in te schatten. Belangenorganisaties zijn ook, of wellicht zelfs:

juist in procedures tegen besluiten van algemene strekking - en in het bijzon-

der in een mogelijk  in de toekomst open te stellen direct beroep tegen alge-

meen verbindende voorschriften en beleidsregels - onmisbaar als rechtsstate-

lijk vangnet en als hoeder van de belangen van burgers tegen schending daar-

van door de overheid. 

9.5 Slotopmerkingen

In het vorig hoofdstuk is een uitgebreide studie verricht naar het vereiste van

rechtsbelang. De criteria om te bepalen of iemand over voldoende rechtsbe-

lang beschikt zijn echter sterk toegespitst op de context van beschikkingen. In

dit hoofdstuk heeft dan ook de vraag centraal gestaan of een herbezinning

noodzak elijk is op de vigerende criteria in het kader van beroepen tegen

besluiten van algemene strekking. 

Gebleken is dat er zich in het geval van beroepen tegen besluiten van algeme-

ne strekking op het terrein van het belanghe bbende-b egrip geen principiële,

maar hooguit  graduele  verschillen voordoen met procedures die zijn gericht

tegen beschikkingen. Ook in het geval van beroepen tegen beschikkingen

doen zich - zij het minder vaak - vragen voor omtrent de uitleg van het vereis-

te van persoonlijk  belang in het geval zeer velen door het besluit worden

getroffen, en rijst de vraag naar de betekenis  van een rechtstreeks belang

indien nog nadere besluitvorming noodzak elijk is. De problemen zijn derhalve
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niet nieuw, maar leiden wel tot het inzicht dat de in het vorig hoofdstuk be-

pleitte, minder rigide toepassing van met name het vereiste van persoonlijk

belang noodzak elijk is om recht te doen aan de positie van bepaalde categorieë

n belanghebbenden. 
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601 Indien het procesbelang ontbreekt op het moment van het instellen van het beroep ontbreekt - ervan
uitgaande dat het beroepsrecht moet worden beoordeeld naar het moment van het instellen van het
rechtsmidd el - ook het beroepsrecht. Over de vraag hoe het dictum van de uitspraak echter moet
luiden indien hangende de procedure het procesbelang komt te vervallen heeft lange tijd verschil
van inzicht bestaan. Zo wijst De Waard (1987, p. 215) er op dat er uitspraken  zijn gedaan waarin
het beroep ‘buiten verdere behandeling’ werd gelaten, maar ook waarbij het beroep werd ‘verworpen’.
De wetgever heeft middels artikel 8:70 Awb aan deze onduidelijkheid een einde gemaakt (PG Awb
II, p. 465): “In de praktijk is wel behoefte gevoeld aan een dictum, inhoudende dat het beroep buiten
verdere behandeling wordt gelaten indien hangende de procedure het belang bij een beslissing van
de zaak ten gronde verloren is gegaan (...). Onzes inziens is in dat geval het dictum niet-ontvankelijk
heel wel bruikbaar. De appellant heeft immers geen belang meer. Om die reden hebben wij besloten
het dictum buiten verdere behandeling laten van het beroep niet in de wet op te nemen”. Omdat
in zo’n geval procesbelang pas komt te ontbreken na het moment van het instellen van beroep en
dus na het moment waarnaar het beroepsrecht moet worden beoordeeld, zou het zuiverder zijn -
zoals Punt in diens uit 1974 stammende dissertatie reeds heeft opgemerkt - om het beroep alsnog
niet-ontvankelijk te verklaren.

602 Van Buuren 1978, p. 156.
603 Vgl. de naar het adagium genoemde rechtshistorische studie van Van Baars, ‘Point d’intérêt, point

d’action’, Amsterdam 1971.
604 Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male 2002, p. 555.
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Het procesbelang

10.1 Inleiding

Ingevolge artikel 8:1 Awb is de bevoegdh eid om van een rechter een uitspraak

ten gronde te vragen over het aan hem voorgelegde geschil  toegekend aan

belanghebbenden. Onder een belanghebbende in deze zin moet worden ver-

staan degene die over een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang

(rechtsbelang),  alsmede over voldoende procesbelang bij de ingestelde vorde-

ring beschikt.  Zo kan het dus gebeuren dat iemand, wier belang in voldoende

mate binnen de invloedssfeer van het bestreden besluit is gelegen, toch niet-

ontvanke lijk wordt verklaard, omdat hij bij hetgeen hij vordert processueel

belang mist.601 

De eis van voldoende procesbelang is, zoals Van Buuren opmerkt, 602 een

algemene procesrechtelijke voorwaarde. Ook in het civiele procesrecht komen

we deze eis tegen als uitwerking van het aloude adagium ‘point d’intérêt,

point d’action’.603 Het vereiste van procesbelang wordt vooral om proceseco-

nomische redenen gesteld: het is niet nodig dat een appellant die geen belang

meer heeft bij het ingestelde beroep nog beslag legt op de beperkte  capaciteit

van de rechterlijke macht.  Bovendien wordt hier wel aan toegevoegd dat ook

de belangen van de wederpa rtij in het oog zijn te houden.604 Het gaat niet aan

deze zonder gegronde reden te noodzaken kosten van verweer te maken. 

Wat houdt die voorwaarde van procesbelang nu eigenlijk  in? Het vereiste van

procesbelang houdt in dat de ‘rechtens te erkennen belangen’ van de appellant

nog bij de ingestelde vordering moeten zijn gebaat.  Het gaat hier bij ‘rechtens

te erkennen belangen’ uitdrukke lijk niet alleen om het rechtsbelang. Ook als

het rechtsbelang niet meer bij de te voeren procedure is gebaat,  kan er even-

wel sprake zijn van zogenaamde ‘restbelangen’ die nog voldoende procesbe-
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605 Vgl. De Waard 1987, p. 209.
606 AGRS 19 juni 1989, AB 1990, 418 m.nt. FM.

lang opleveren om de procedure te voeren, of voort te zetten.605 De vraag

onder welke omstandigheden restbelangen erkenning verdienen is echter niet

altijd even gemakke lijk te beantwoorden. Hierbij  komt dat met de inwerking-

treding van de Awb een aantal voor het procesbelang relevante  wijzigingen in

het procesrecht tot stand zijn gebracht.  Zo werd in de eerste plaats rechtspraak

in twee instanties de regel. Dit werpt bijvoorbee ld de vraag op of nog kan

worden gesproken van procesbelang in hoger beroep als de appellant bij

uitspraak van de rechtbank een naar resultaat voor hem aanvaardbare  beslis-

sing heeft gekregen, maar zich niet kan verenigen met de motivering (bijvoor-

beeld omdat niet alle, in eerste aanleg aangevoerde gronden zijn behandeld).

Ook werpt het ten aanzien van de bestuursorganen die gevolg geven aan een

rechterlijke uitspraak de vraag op in hoeverre nog procesbelang kan worden

aangenomen bij het te voeren hoger beroep. Daarnaast brengt ook de omstan-

digheid  dat de rechter in eerste aanleg vaker neven-uitspraken doet, zoals een

veroordeling in de proceskosten en griffierechten, procesbelang-vragen in

hoger beroep met zich. 

In het hiernavolgende zal op deze vragen nader worden ingegaan en zal wor-

den bezien welke in abstracto  aan te duiden categorieën van restbelangen

kunnen worden onderscheiden en welke van deze categorieën erkenning

verdienen.

10.2 Het procesbelang nader bezien

Laten we nu eerst eens de gevallen bekijken waarin zich blijkens de recht-

spraak de vraag voordoet naar het al dan niet bestaan van procesbelang. Pas

als we een duidelijk  beeld hebben van deze jurisprude ntie kunnen in een

volgende paragraaf trachten een en ander te categoriseren en komen we toe

aan een beoordeling. 

Omstandigheden gelegen aan de zijde van de appellant zelf

Wat regelmatig  voorkomt is dat het procesbelang verloren gaat door omstan-

digheden gelegen aan de zijde van de appellant zelf. Bijvoorbe eld omdat het

belang van de appellant door een verhuizing niet langer bij de ingestelde

vordering is gebaat.  Neem het geval waarbij  appellante  verzocht om bestuur-

lijk optreden tegen een autoslope rij wegens overtreding van de ten behoeve

van de inrichting verleende hinderwetvergunning.606 Tijdens de behandeling

van het beroep is appellante  echter verhuisd en daardoor niet meer woonac htig

in de nabijheid  van de autoslope rij. Als gevolg daarvan kon appellante  niet

meer worden gezegd nog over voldoende procesbelang te beschikken bij de te

voeren procedure. Soms meent de aanlegger dan overigens nog (rest)belang te

hebben behouden. Onder omstandigheden wordt een dergelijk  restbelang ook

wel erkend, bijvoorbee ld omdat de appellant ondanks zijn verhuizing stelt

belang te hebben bij een beoordeling van het bestreden besluit aangezien hij

daardoor beweerd elijk schade heeft geleden. Dit is maar een voorbeeld; de
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607 Zie hierna in § 10.3.
608 Vgl. ABRS 23 maart 1995, JB 1995, 104 en ABRS 25 januari 2002, AB 2002, 152 m.nt. Sew. Zie

hierover ook een opstel van Daalder en De Vries 1999, p. 54.
609 ABRS 12 oktober 1998, JB 1999, 4. Zie voor een vergelijkbare uitspraak ABRS 15 januari 1996,

JB 1996, 57 m.nt. R.S.
610 Zoals Hennekens (zie diens annotatie onder CRvB 24 april 1994, AB 1994, 460) benadrukt gaat

het bij de vraag of we te maken hebben met een overweging ten overvloede niet om de benaming
die door de rechter wordt gegeven: “Mijn voorkeur gaat ernaar uit een materiële benadering te kiezen
in die zin dat een overweging ten overvloede slechts dan als zodanig wordt aangemerkt, indien
zij niet relevant is voor de aan een uitspraak ten grondslag gelegde overwegingen, dus ook niet
relevant is voor de uitspraak noch voor hetgeen in het geding aan de orde is gesteld”. Wat vreemd
is CRvB 24 september 1996, AB 1996, 510 m.nt. FP: hierin oordeelde de Raad dat aan de overweging

verschillen in benadering van restbelangen verdienen een algemenere bespre-

king.607  

De appellant kan zich niet verenigen met de motivering 

Een tamelijk veel voorkomende situatie is, dat een appellant wel een naar

resultaat aanvaardbare  beslissing heeft verkregen, maar zich niet kan vereni-

gen met de motivering. De hoofdregel hierbij lijkt te zijn dat van de rechter

geen uitspraak ten gronde kan worden verkregen over een geschil  omtrent de

motivering van de beslissing, wanneer dat uitsluitend nog principiële  beteke-

nis heeft. Er zijn echter uitzonderingen. Uit de jurisprude ntie blijkt immers dat

bij de beoordeling van het procesbelang in hoger beroep niet (uitsluitend) het

dictum van belang is; nodig is slechts dat het hoger beroep zich richt tegen

een oordeel over het bij de rechtbank bestreden besluit.  Heeft de rechtbank het

bestreden besluit weliswaar vernietigd, maar heeft hij aan dat oordeel onjuiste

of niet alle in eerste aanleg aangevoerde gronden ten grondslag gelegd, dan

wordt er onder omstandigheden nog wel procesbelang aangenomen. Dit lijkt

met name dan het geval te zijn, indien een voor de appellant - gelet op het met

inachtneming van de uitspraak nog te nemen bestuursb esluit - gunstiger uit-

spraak mogelijk  ware geweest. 608 Zo overwoog de Afdeling uitdrukkelijk:609 

“Het hoger beroep behoeft niet te zijn gericht tegen het dictum van de uitspraak; nodig is

slechts dat het zich richt tegen een oordeel over het bij de rechtbank bestreden besluit, voor

zover in geschil. In dit geval heeft de rechtbank het besluit van 16 juli 1996 vernietigd,

zonder alle stellingen van appellante te honoreren. Omdat een voor appellante gunstiger

uitspraak mogelijk was geweest en de Minister  opnieuw op het bezwaar dient te beslissen

met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank, dient belang te worden aangenomen”.

Zolang het geschil  tussen partijen nog niet uit de wereld is en een uitspraak

over de motivering van een eerdere beslissing voor de beslechting van dat

geschil  nog van belang is, blijkt procesbelang aan de zijde van de appellant te

worden aangenomen. De winst voor de appellant is dan gelegen in de omstan-

digheid  dat het bestuursorgaan bij het opnieuw in de zaak voorzien de uit-

spraak over de motivering van een eerdere beslissing in acht heeft te nemen.   

Hoger beroep tegen een overweging ten overvloede

Soms kan een dergelijke niet tot het dictum behorende beslissing tamelijk

impliciet zijn; bijvoorbee ld als er een overweging ten overvloede wordt gege-

ven. Onder een overweging ten overvloede zou ik willen verstaan een overwe-

ging die op zichzelf  buiten de omvang van het geschil  valt zoals dat aan de

rechter is voorgelegd.610 De rechter kan op een overweging ten overvloede dus
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ten overvloede geen bindende werking toekomt nu deze niet kan worden gezegd dat deze (mede)
de vernietiging van de beslissing draagt, nog daargelaten  dat de overweging buiten de omvang van
het geding gaat. Maar is dat nu niet juist het kenmerk van een overweging ten overvloede?

611 Vgl. CRvB 9 november 1994, JB 1994, 344 en CRvB 30 september 1997, RSV 1998, 41. Dit terwijl
Ten Berge en Tak in 1983 (deel 2, p. 101) nog schreven dat overwegingen ten overvloede zich vaak
bij uitstek lenen voor een sociale functie waarna zij concluderend opmerken, dat ‘iedere raadsman
overigens weet, dat beroep daartegen toch nimmer kan slagen’.

612 Wanneer de rechtbank in een overweging ten overvloede ten aanzien van de arbeidsdeskundige
basis van een besluit omtrent de arbeidsongeschiktheid slechts twijfel uitspreekt over het
realiteitsgehalte van de geduide functies, wordt dat door de CRvB (24 juni 1997, AB 1998, 136
m.nt. FP) onvoldoende geacht om appellant daartegen in hoger beroep te ontvangen. Zie ook ABRS
25 februari 1999, AB 1999, 173 m.nt. MSV, waarin de overweging ten overvloede niet bindend
wordt geacht omdat door de rechtbank niet is bepaald dat deze in acht moet worden genomen. 

613 ABRS 12 januari 1999, JB 1999, 47 m.nt. F.A.M. S. Zie ook ABRS 19 december 2001, ABKort
2002, 36.

per definitie geen uitspraak baseren. Andersom geldt echter niet dat een over-

weging die niet gezegd kan worden (mede) de vernietiging van de beslissing

te dragen te allen tijde een overweging ten overvloede is. Immers ook een niet

gehonoreerde, maar wel door de appellant aangevoerde grond kan nimmer de

vernietiging dragen, doch mag - nu deze wel als zodanig  in de procedure naar

voren is gebracht en dus binnen de grenzen van het door de rechter te beslech-

ten geschil  valt - niet als overweging ten overvloede worden beschouwd.

Aldus geformuleerd kunnen overwegingen ten overvloede heel goed beslis-

singen van voor partijen verstrekkende aard bevatten. Bij de beantwoording

van de vraag in hoeverre hoger beroep kan worden ingesteld  tegen een derge-

lijke door de rechtbank in eerste aanleg gegeven overweging ten overvloede

lijkt een vergelijkbare benadering te worden gehanteerd als ten aanzien van

niet behandelde of gehonoreerde gronden. Voorwaarde voor ontvanke lijkheid

lijkt dat de rechtbank een vernietiging van het bestreden besluit heeft uitge-

sproken en dat de daarbij  gegeven overweging ten overvloede het bestuur

bindt bij het nemen van een nieuwe bestuursbeslissing.611 Wanneer sprake is

van een ‘bindende overweging’ is niet gemakke lijk te zeggen. Uit de voorhan-

den zijnde jurisprude ntie lijkt wel te kunnen worden afgeleid  dat daarvoor

noodzak elijk is dat de overweging in voldoende mate onvoorw aardelijk  moet

zijn geformuleerd.612

Het bestuursorgaan kan zich niet verenigen met de motivering

Procesbelang bij een oordeel over de motivering van de bestreden beslissing

lijkt derhalve nog te worden aangenomen voorzover dat oordeel nog concrete

betekenis  heeft voor de afhandeling van dezelfde zaak. In het belang voor

toekomstige gevallen vinden rechters over het algemeen geen aanleiding om

nog een oordeel ten gronde over de zaak uit te spreken. Dit breekt bijvoor-

beeld bestuursorganen op indien zij in hoger beroep wensen op te komen

tegen een uitspraak van de rechtbank waarbij  zij een naar resultaat aanvaarba-

re beslissing hebben verkregen, maar zich niet kunnen verenigen met de

motivering. In dat geval wordt vrij snel aangenomen dat het procesbelang

verloren is gegaan. Zo overwoog de Afdeling:613 

“Bij de aangevallen uitspraak is het beroep van appellant sub 2 tegen het besluit van de raad

van 27 juni 1996 ongegrond verklaard. Appellanten sub 1 (het college van B&W, J.C.A.deP)

hebben derhalve geen processueel belang bij een antwoord op de vraag of de rechtbank op

goede gronden tot haar oordeel is gekomen. Het antwoord, hoe het ook luidt, kan immers
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614 ABRS 26 september 1996, RAwb 1997, 25 m.nt. P.A. Willemsen en ABRS 16 januari 1997, RAwb
1997, 87 m.nt. A.J.C. de Moor- Van Vugt.

voor appellanten  sub 1 niet leiden tot een ander resultaat van de procedure.  Het hoger beroep

van appellanten  sub 1 kan daarom niet worden ontvangen”.

Op het eerste gezicht is dat ook helemaal niet zo vreemd. Immers ook een

burger ontleent zijn procesbelang bij een oordeel over de motivering van een

rechterlijke uitspraak niet uitsluitend aan de omstandig heid dat een gunstiger

uitspraak mogelijk  ware geweest,  maar aan het feit dat zo’n gunstiger uit-

spraak gevolgen heeft voor het met inachtneming daarvan te nemen bestuurs-

besluit.  Dat nu is een belangrijk  versch il met bestuursorganen. Het belang van

een bestuursorgaan is - voorzover het gaat om afhandeling van de concrete,

voorliggende zaak - niet bij de uitkomst van het hoger beroep gebaat,  zolang

diens besluit in eerste aanleg overeind is gebleven, dat wil zeggen: niet is

vernietigd. Er zijn echter gevallen denkbaar waarin deze niet-ontvank elijkheid

van het bestuursorgaan toch wat vervelend wordt.  Neem nu het geval dat het

bestuur een verzoek om bouwvergunning afwijst met een dubbele  motivering:

strijd met het bestemmingsplan en bovendien strijd met eisen van welstand.

Het bezwaar wordt ongegrond verklaard, maar de rechtbank oordeelt  dat het

bouwplan inderdaad in strijd met eisen van welstand is, maar verwerpt het

eerste verweer. Tot zover is er volgens de geldende jurisprude ntie nog geen

reden om het bestuursorgaan in hoger beroep te ontvangen. Maar wat nu als

de burger in hoger beroep met succes opkomt tegen de uitspraak in eerste

aanleg, voorzover daarbij  het bouwplan in strijd met eisen van welstand is

geoordeeld? Heeft het bestuursorgaan dan de mogelijkheid om in hetzelfde

hoger beroep aan te voeren dat de rechtbank het bouwplan abusievelijk  in

overeenstemming met het bestemmingsplan heeft geoordeeld? Dat zou nog

wel eens moeilijk kunnen worden. Het zou dan ook met name met het oog op

dit soort gevallen mijn voorkeur genieten ook in het bestuursrecht een met het

(voorwaardelijk) incidenteel appel van artikel 339 Rv vergelijkbare figuur te

introduceren.  

Bestuursorgaan heeft gevolg  gegeven aan uitspraak in eerste aanleg

Een specifieke categorie  vormen die gevallen waarbij  het bestuursorgaan na

een vernietiging gevolg geeft aan de uitspraak van de rechtbank door het

nemen van een nieuw besluit,  maar tegelijkertijd  wel hoger beroep instelt. Op

zichzelf  is het geschil  zoals dat door partijen aan de rechtbank is gepresen-

teerd met het nemen van dit besluit uit de wereld. Toch kan er in een dergelijk

geval nog belang bestaan aan de zijde van het bestuursorgaan bij een oordeel

in appel over de uitspraak in eerste aanleg. Zo heeft de Afdeling overwo-

gen:614

“De Afdeling stelt vast dat appellant met de brief van 13 november 1995 (voor een deel)

gevolg heeft gegeven aan de aangevallen uitspraak van de rechtbank. Hieruit kan evenwel

niet worden afgeleid dat appellant in de uitspraak van de rechtbank heeft berust. De Afdeling

overweegt daarbij dat het instellen van hoger beroep de werking van de aangevallen uit-

spraak niet schorst. Uit het vorenstaande en het feit dat door appellant geen verzoek om

voorlopige voorziening is ingediend, vloeit voort dat appellant hangende het hoger beroep

tegen de vernietiging van zijn als besluiten aangemerkte brieven diende te voldoen aan de

verplichting om een nieuw besluit te nemen. Het enkele feit dat appellant gevolg heeft
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615 VzABRS 8 augustus 1996, AB 1996, 479 m.nt. AFMB.
616 ABRS 21 november 1996, RAwb 1997, 76 m.nt. BdeW.
617 Vgl. eveneens ABRS 18 januari 1999, AB 1999, 161 m.nt. AvH en CBb 20 november 2001, AB

2002, 22 m.nt. JHvdV.
618 In CRvB 21 september 1999, JB 1999, 288 blijkt de Raad ruimte te laten voor procesbelang, voor

het geval het oorspronkelijke besluit schade heeft veroorzaakt.  

gegeven aan de uitspraak van de rechtbank, zonder dat is gebleken dat dit is ingegeven door

gewijzigde inzichten  bij appellant, vormt naar het oordeel van de Afdeling dan ook geen

belemmering om appellant in zijn hoger beroep te ontvangen”. 

Het enkel uitvoering geven aan dwingende verplichtingen die voortvloeien uit

de uitspraak van de eerste rechter staat aan het aannemen van procesbelang in

hoger beroep derhalve niet in de weg. Sterker, het bestuur is - aldus de Afde-

ling - zelfs verplicht tot het nemen van een nieuw besluit nu aan het instellen

van hoger beroep geen schorsende werking toekomt.  Wenst het bestuursor-

gaan aan de uitspraak van de rechtbank geen gevolg te geven zolang nog niet

op het daartegen ingestelde hoger beroep is beslist, dan kan zij daartoe een

voorlopige voorziening vragen.615 Het wordt echter anders, indien het be-

stuursorgaan meer doet dan het op basis van de uitspraak in eerste aanleg

behoort te doen. Neem nu het geval waarbij  bestuursdwang werd aangezegd

om de permanen te bewoning van een recreatiewoning te staken. Na een ver-

nietiging door de rechtbank zag het bestuursorgaan alsnog ruimte het bezwaar

ongegrond te verklaren, doch werd tegelijkertijd  de aanschrijving ingetrokken

omdat het bereid bleek het huidige gebruik  te gedogen tot aan het moment van

vervreemding van de recreatiewoning. Deze beslissing werd derhalve niet

ingegeven door de plicht gevolg te geven aan de rechtbankuitspraak. De

Afdeling concludeert  dan ook terecht dat er niet langer sprake is van een

geschil  met betrekking tot een bestuursbesluit en verklaart het bestuursorgaan

in diens hoger beroep niet-ontvankelijk.616 

Het bestreden besluit wordt ingehaa ld door een nieuw juridisch regime

Wat wel voorkomt is dat een gebrek aan procesbelang ontstaat doordat een

bestreden besluit zijn werking verliest, bijvoorbee ld omdat het wordt ing-

ehaald door een nieuw juridisch regime. Dit kan zich voordoen bij aanvang

van de procedure, maar ook nadat het rechtsmiddel reeds is ingesteld. In

beginsel wordt in dergelijke gevallen aangenomen dat het procesbelang bij

een oordeel over het oorspronkelijke besluit is komen te vervallen.

Zo komt het voor dat een bestuursorgaan hangende bezwaar of beroep het

bestreden besluit wijzigt of intrekt. Een voorbeeld  vormt CRvB 21 september

1999, JB 1999, 288: hangende het beroep bij de rechtbank wordt het bestre-

den besluit gewijzigd in die zin dat de mate van arbeidson geschikth eid van de

appellant met ingang van een bepaalde datum is vastgesteld  op 25 tot 35% in

plaats van op 15 tot 25%.617 In zo’n geval moet het ingestelde beroep ingevol-

ge artikel 6:19, eerste lid, Awb worden geacht mede te zijn gericht tegen het

nieuwe besluit.  Bij een vernietiging van het oorspronkelijke besluit bestaat

dan in beginsel geen belang meer, tenzij  daardoor bijvoorbee ld schade is

geleden.618 Vergelijkbaar zijn de gevallen waarbij  een fictieve weigering

wordt ingehaald  door een reële beslissing. Neem het geval dat tegen een

besluit tot het opleggen van een dwangsom door de geadresseerde bezwaar
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619 Zie ABRS 8 augustus 1996, JB 1996, 197 m.nt. Neerhof.  
620 Zie bijvoorbeeld ABRS 23 januari 1998, RAwb 1998, 78 m.nt. tB en CRvB 19 augustus 1999,

RAwb 2000, 9 m.nt. Schueler.
621 Zie ABRS 22 augustus 1996, JB 1996, 228; ABRS 28 november 1996, RAwb 1997, 131 m.nt.

A.A.J. de Gier en ABRS 16 december 1996, Rawb 1997, 133 m.nt. A.A.J. de Gier en JB 1997,
2 m.nt. Seerden. De uitspraak ABRS 20 maart 2000, AB 2001, 22 m.nt. De Gier; JB 2000, 135
m.nt. R.J.G.H. Seerden lijkt daar verandering in te brengen. De achtergrond van dit ‘omgaan’ is
echter niet dat Afdeling opeens vindt dat de rechtmatigheid van de anticipatie nog moet kunnen
worden beoordeeld als het bestemmingsplan reeds in werking is getreden. Veeleer is deze uitspraak
te verklaren doordat er nog belang kan zijn bij het beoordelen van de anticipatie als het
bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden en betrokkene het besluit waarbij dat plan
werd goedgekeurd geschorst kan krijgen (vgl. ABRS 21 december 1999, AB 2000, 78 m.nt. De
Gier).  

622 ABRS 5 april 1994, AB 1994, 452 m.nt. FM. 
623 Vgl. De Waard hierover in diens annotatie onder ABRS 3 juli 2002, AB 2003, 125.

wordt gemaakt.  Hangende het beroep tegen het niet tijdig nemen van een

beslissing op het ingediende bezwaarschrift  worden de bezwaren van appel-

lant alsnog ongegrond verklaard.619 Ook dan bestaat bij het beroep tegen de

fictieve weigering in beginsel geen belang meer. Al wordt ook hier wel erkend

dat de oorspronkelijke fictieve weigering schade kan hebben veroorzaakt die

aanleiding kan vormen om de procedure toch voort te zetten.620 Een ander

voorbeeld  vormt nog de situatie dat een bij anticipatie  verleende bouwvergun-

ning is aangevochten, maar het bestemmingsplan waarop werd geanticipeerd

inmiddels  in werking is getreden. Ook dan wordt aangenomen dat het belang

bij een oordeel over de rechtmatigh eid van de beslissing om op het nieuwe

bestemmingsplan vooruit  te lopen verloren is gegaan.621

De hier beschreven lijn in de jurisprudentie, waarbij  procesbelang bij het

oorspronkelijke besluit is vervallen, is naar mijn opvatting begrijpelijk. Het

oorspronkelijke besluit wordt ingehaald  door een nieuw juridisch regime, dat

op zichzelf  weer vatbaar is voor rechterlijke controle. Het ligt dan voor de

hand dat de procedure wordt voortgezet tegen dat nieuwe besluit en dat het

procesbelang bij een vernietiging van het oorspronkelijke besluit in beginsel is

komen te vervallen. In een enkel geval is toch nog wel eens - zij het impliciet -

behoud van procesbelang aangenomen.622 Het ging daar om de toetsing van

een eerder gegeven sluitingsbev el, terwijl inmiddels  voor de betreffende

inrichting een vergunning was verleend. Nu zou men kunnen redeneren dat dit

oordeel niet goed past in de hierboven beschreven lijn in de rechtspraak. Maar

misschien is deze uitspraak toch niet helemaal zo inconseq uent. Een sanctie-

besluit impliceert - anders dan vele andere besluiten - namelijk  naar zijn aard

een ‘ex tunc’ beoordeling; de feiten moeten worden vastgesteld  naar het voor

de besluitvorming relevante  moment,  d.i veelal het moment van de overtre-

ding. Deze ‘ex tunc-besluitvorming’ kan maken dat het nieuwe juridische

regime onverlet laat dat procesbelang blijft bestaan bij een antwoord op de

vraag of het sluitingsbev el, gemeten naar dat voor de besluitvorming relevante

moment,  rechtmatig  is. Bovendien is het belang bij het opleggen van een

sanctie ook wel van een iets andere orde dan het procesbelang bij andere

ingehaalde besluiten. Het kan toch immers niet zo zijn dat het bestuur een

burger een tijd lang met een sanctie kan belasten, zonder dat deze burger ooit

een oordeel van een onafhankelijke rechter kan krijgen over de vraag of dit

wel rechtmatig  is geschied. In een dergelijk  geval - zo zou men kunnen rede-

neren623 - behoort het rechtsstatelijk  belang dat een oordeel verkregen kan
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624 ARRS 17 augustus 1982, tB/S III, nr. 368 m.nt. M.C.B.; AB 1983, 80 m.nt. P.J. Boon.
625 VzARRS 30 september 1982, tB/S IX, nr. 8 m.nt. tB/S (Profwielerronde Rijsbergen) en ARRS 8

november 1985, tB/S XIV, nr. 40 m.nt. BdeW; AB 1986, 441 m.nt. JhvdV (kermis Bodegraven).
626 Rb. Rotterdam 18 december 2001, JB 2002, 82 m.nt. LV.
627 ABRS 12 februari 1999, Rawb 1999, 106 m.nt. J.C.A.  de Poorter; AB 1999, 248 m.nt. FM.

worden of de overheid  in overeenstemming met het recht heeft gehande ld

voorrang te krijgen.

Rechterlijke uitspraak kón niet op tijd zijn

Tot slot zijn er ook zaken waarin problemen ontstaan omtrent het procesbe-

lang omdat de rechterlijke uitspraak niet op tijd kon zijn. We moeten dan

denken aan besluiten die slechts voor een bepaalde periode worden verleend,

of die betrekking hebben op aflopend feitelijk handelen. Het grote verschil

met de hiervoor besproken ingehaalde besluiten is, dat er in laatstgenoemde

gevallen een nieuw juridisch regime wordt gevestigd dat op zichzelf  weer

vatbaar is voor rechterlijke controle. Voor zover het nieuw genomen besluit al

niet geheel aan de bezwaren tegemoet komt, blijft er dus nog een mogelijk-

heid om het geschil  uit de wereld te helpen. Bij de gevallen waarbij  de rech-

terlijke uitspraak niet op tijd kon zijn is dat anders. Wijziging van het bestre-

den besluit kan de appellant weliswaar niet meer baten, maar het geschil  is

blijven bestaan; er is immers niet tegemoet gekomen aan de appellant,  noch

heeft deze zich bij het besluit neergelegd. Hoe moet hier met het vereiste van

procesbelang worden omgegaan? 

Er zijn gevallen waarbij  in dergelijke situaties nog procesbelang wordt aang-

enomen. Zo kan worden gewezen op de afsluiting van de Dam in Amsterdam

ter gelegenh eid van de inhuldiging van koningin  Beatrix  op 30 april 1980.

Ruim twee jaar later deed de Afdeling rechtspraak pas uitspraak in de zaak

van enkele  appellanten die geen doorlaatpas hadden kunnen krijgen.624 Dat-

zelfde zien we wel bij vergunningen voor het houden van kortdurende evene-

menten, zoals een wielerronde of een kermis.625 Ook in dergelijke gevallen

geldt dat een rechterlijke uitspraak in hoogste  instantie eenvoudigweg niet op

tijd kan zijn, door omstandigheden gelegen buiten de invloed van de belang-

hebbende. Een ander voorbeeld  vormt nog de zaak van de ‘Japanse ereschul-

den’;626 bij besluit was appellanten slechts in beperkte  mate toegestaan te

demonstreren tegen het bezoek van de Japanse keizer aan ons land. Na het

moment waarop het feitelijk handelen waar het besluit betrekking op had

plaats had moeten vinden werd het bezwaarschrift  gegrond verklaard, waarbij

werd erkend dat was gehande ld in strijd met de Grondwet en de Wet openbare

manifestaties. De rechtbank oordeelde vervolgens dat geen procesbelang

bestond bij het beroep, doch niet op de grond dat het moment waarop gede-

monstreerd had moeten worden reeds voorbij was, maar omdat met de beslis-

sing op bezwaar geheel aan de bezwaren tegemoet was gekomen. 

Ook bij vergunningen die voor een bepaalde tijd worden verleend doet zich

dit wel voor. Neem nu de zaak waarbij  werd geweigerd een standplaatsver-

gunning te verlenen voor het jaar 1997.627 Op het moment dat de zaak in hoger

beroep aan de Afdeling kon worden voorgelegd was het kalenderjaar waar-

voor de vergunning verleend had kunnen worden reeds verstreken. Het is

echter heel waarschijn lijk dat dezelfde belanghebbende voor het jaar 1998
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opnieuw een vergunning zal aanvragen. Wordt deze weer geweigerd dan zal

hij hetzelfde rechtsbeschermingstraject opnieuw van voren af aan moeten

bewandelen. Een oordeel ten gronde van de hoger beroepsin stantie is echter

ook in dat geval voor het verstrijken van de periode waarin het besluit oppor-

tuun is, niet te verwachten. Om deze cirkel te doorbreken is het goed - wat de

Afdeling in bovengenoemde zaak ook heeft gedaan - een appellant in een

dergelijk  geval toch (een keer) in zijn beroep te ontvangen. Wellicht was juist

het ontbreken van een dergelijke redelijkerw ijs voorzienbare herhaling van

dezelfde rechtsstrijd  tussen dezelfde partijen de reden dat de Afdeling in een

vrij recente  zaak appellanten niet ontving in hun beroep tegen een inmiddels

geëxpireerde vergunning.628 Bij het bestreden besluit was vergunning voor een

bepaalde periode verleend voor het doen van proeven met het mee vergassen

van secundaire brandstoffen in een elektriciteitsce ntrale teneinde inzicht te

verkrijgen in de technische gevolgen hiervan voor de installaties van de in-

richting en gegevens te verzamelen in het kader van een milieueffectrapporta-

ge. De Afdeling oordeelde dat appellanten niet meer kunnen bewerkstelligen

wat zij met het instellen van hun beroepen hebben beoogd en concludeert  tot

verval van procesbelang.    

In de volgende paragraaf zal worden bezien hoe we bovenomschreven geval-

len uit de jurisprude ntie van de bestuursrechter moeten categoriseren en be-

oordelen.      

10.3 Categorieën van restbelangen

10.3.1 Inleiding

Bij aanvang van dit hoofdstuk werd opgemerkt dat het procesbelang ontbreekt

indien de ‘rechtens te erkennen’ belangen van de appellant bij de vordering

niet kunnen zijn gebaat.  Met rechtens te erkennen belang, zo werd opgemer kt,

wordt niet hetzelfde bedoeld  als rechtsbelangen. In de vorige paragraaf is dit

beeld bevestigd; ook als het rechtsbelang niet meer met de ingestelde vorde-

ring is gediend, kan er toch nog sprake zijn van enig restbelang op grond

waarvan toch nog procesbelang moet worden aangenomen aan de zijde van de

appellant.  De in het voorgaande omschreven categorieën van gevallen hebben

echter ook aangetoond dat lang niet alle restbelangen erkenning verdienen. In

deze paragraaf zal ik systematisch trachten aan te geven wanneer een restbe-

lang wel, en wanneer geen erkenning verdient.  Hiertoe ondersch eid ik een

viertal categorieën van restbelangen.629 

10.3.2 Algemeen, abstract restbelang

Een eerste categorie  van restbelangen die kan worden onderscheiden betreffen

de zogenaamde algemeen, abstracte  restbelangen. Het komt voor dat een partij

die nog een uitspraak wenst te krijgen daarbij slechts een heel algemeen en
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abstract belang heeft: voor de concrete  voorliggende zaak maakt het in het

geheel niet meer uit en ook een herhaling van de rechtsstrijd  tussen dezelfde

partijen is niet voorzienbaar.  Het gaat de appellant bijvoorbee ld om jurispru-

dentievorming of om ‘gewoon gelijk te krijgen’. Een rechterlijk  oordeel ten

gronde zal in een dergelijk  geval worden geweigerd. Een standaardoverwe-

ging van de Afdeling is dat de administratieve rechter in het kader van de

Awb alleen dan tot het beantwoorden van rechtsvragen geroepen is, indien

sprake is van een geschil  met betrekking tot een besluit van een bestuursor-

gaan; waar zulk een geschil  niet (langer)  bestaat,  kan van de rechter geen

uitspraak worden gevraagd uitsluitend met het oog op de principiële  betekenis

daarvan.630 

10.3.3 Geïndividualiseerd, abstract restbelang

Het kan ook voorkomen dat een uitspraak voor de concrete  zaak niet meer

uitmaakt,  maar dat het zeer waarschijn lijk is dat juist deze partij in de toe-

komst te maken krijgt met dezelfde hem rakende problematiek. Het gaat dan

om gevallen waarbij  een der partijen - veelal het bestuursorgaan -631 in de

toekomst opnieuw voor dezelfde rechtsvraag zal worden gesteld, zonder dat

meteen een herhaling van de rechtsstrijd  tussen dezelfde partijen voorzienbaar

is.632 Uit de Arob-jurisp rudentie  zijn bijvoorbee ld gevallen bekend van uitvoe-

ringsorganen van de sociale verzekering die een uitspraak wensten over de

interpretatie  van bepaalde wettelijke normen. Zo is uit meer recente  recht-

spraak het geval bekend waarbij  een bestuursorgaan, ondanks de ongegrond-

verklaring van het door een burger ingestelde beroep bij de rechtbank, met het

oog op toekomstige gevallen in hoger beroep een antwoord wenst op de vraag

of de rechtbank op goede gronden tot dat oordeel is gekomen.633 De bestuurs-

rechter was en is erg terughoudend hierover een oordeel ten gronde te geven.

Daalder en De Vries hebben er echter op gewezen dat bestuursorganen regel-

matig behoefte  hebben aan duidel ijkheid  voor toekomstige gevallen en er

derhalve niet te snel tot verval van procesbelang zou moeten worden gecon-

cludeerd.634

Hoe hierover moet worden geoorde eld hangt onder andere samen met de wijze

waarop men tegen het hoger beroep aankijkt.  Ziet men het appèl vooral als

een tweede feitelijke instantie die er enkel op is gericht het tussen partijen

bestaande geschil  te beslechten, dan is het niet erg vanzelfsprekend om een

bestuursorgaan te ontvangen in een geval waarin de beantwoording van een

rechtsvraag nog slechts betekenis  heeft voor opvolgende gevallen. Dit ligt
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wellicht anders naarmate  men de functie van het hoger beroep in het bestuurs-

recht meer zou willen zoeken in de rechtsvormende taak en het bewaken van

de rechtseenheid. Echter, ook dan denk ik dat we zeer voorzichtig  moeten zijn

met het toekennen van procesbelang en vooral niet de belangen van de weder-

partij uit het oog mogen verliezen. Als een burger om hem moverende redenen

wenst te berusten in een ongegrondverklaring van diens beroep in eerste

aanleg, is het dan wel gerechtvaardigd deze te noodzaken in hoger beroep

verweer te voeren en daartoe ook nog eens kosten te maken enkel omdat het

bestuursorgaan in toekomstige gevallen verzekerd wil zijn van een juiste

rechtsopvatting? Ik ben geneigd deze vraag ontkennend te beantwoorden.  

10.3.4 Geïndividualiseerd, concreet restbelang: een restgeschil

Tot deze categorie  behoren de gevallen waarbij  aan het eigenlijke geschil

weliswaar een einde is gekomen, maar er nog een restgeschil  bestaat.  Het

restgeschil  heeft nog betekenis  voor de afhandeling van de concrete, door de

betreffende partijen gevoerde zaak. 

Hierbij  kan bijvoorbee ld worden gedacht aan de afwikkeling van de financiële

gevolgen van de onderliggende zaak. Zo wordt over het algemeen nog proces-

belang aangenomen bij een beoordeling ten gronde in verband met een even-

tuele schadeclaim.635 Heeft de appellant schade geleden door de bestuurlijke

besluitvorming dan wordt daarin op zichzelf  voldoende belang gevonden om

van de rechter een inhoude lijk oordeel te kunnen vragen over de rechtmatig-

heid van het bestreden besluit.  Of de appellant daadwe rkelijk schade heeft

geleden en of deze redelijkerw ijs het gevolg is van het bestreden besluit komt

uiteindelijk  bij de inhoudelijke beoordeling van de schadecla im aan de orde.

Deze inhoudelijke beoordeling kan middels een accessoire schadevordering

als bedoeld  in artikel 8:73 Awb bij de bestuursrechter plaatsvinden, maar kan

ook middels  een zelfstandige onrechtmatige daadsactie  door de burgerlijke

rechter worden verricht.  Bij het beantwoorden van de vraag naar het procesbe-

lang in het kader van de ontvankelijkheidsbeoordeling past het dan ook niet

over de gegrond heid van de schadecla im reeds ten volle een oordeel te geven.

De Afdeling heeft dit duidelijk  willen maken door van de appellant in het

kader van de ontvanke lijkheidstoe ts slechts te verlangen dat deze ‘tot op

zekere hoogte  aanneme lijk maakt’ dat inderdaad schade is geleden, als gevolg

van het besluit.636 Dat de schade bij de ontvankelijkheidsbeoordeling wel

reeds in zekere mate aanneme lijk moet zijn is op zichzelf  niet onredelijk. Men

kan toch immers moeilijk van de bestuursrechter verwachten dat hij telkens

wanneer een appellant stelt schade te hebben geleden tot een inhoudelijke

beoordeling van het bestreden besluit overgaat,  terwijl reeds op voorhand
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vaststaat dat er geen schade is geleden, of dat de gestelde schade nimmer het

gevolg kan zijn geweest van het bestreden besluit.   

Ik meen dat van de burger op dit punt ook weer niet teveel mag worden ge-

vergd. Men dient namelijk  te beseffen dat het ten processe moeten overscha-

kelen naar een dergelijk  restbelang de appellant nogal kan overvallen. Daarom

ligt het mijns inziens in voorkomende gevallen op de weg van de bestuurs-

rechter om - in het kader van de ongelijkhe idscompe nsatie - in de eerste plaats

de burger er op te attenderen dat zijn belang bij een inhoudelijke uitspraak is

komen te vervallen, maar dat geleden schade een voldoende restbelang kan

zijn om de procedure voort te zetten. Stelt de appellant vervolgens inderdaad

schade te hebben geleden dan kan procesbelang naar mijn opvatting nog

slechts dan komen te vervallen, indien het absoluut uitgesloten moet worden

geacht dat een verzoek om schadevergoeding zou worden toegewezen.637 De

vraag is of dit ook helemaal de redenering van de Afdeling is in haar recente

jurisprudentie.638 

Eveneens voldoende restbelang wordt aangenomen, indien men de procedure

enkel nog wenst voort te zetten teneinde een vergoeding van griffierechten

(artikel 8:74 Awb) of proceskosten (artikel 8:75 Awb) te verkrijgen. Anders

dan bij een vordering tot schadevergoeding vormt een restgeschil  omtrent

griffierechten of proceskosten echter onvoldoende aanleiding voor een inhou-

delijke beoordeling van het beroep.639 Dit vindt zijn grond in de omstandig-

heid dat de artikelen 8:74 en 8:75 Awb niet de eis stellen dat de partij die in

de griffierechten of proceskosten wordt veroordee ld ten aanzien van het ge-

schil in de hoofdzaak in het ongelijk  is gesteld. Een zodanige vergoeding is

bij iedere afdoeningswijze mogelijk.

Wat ingewikkelder ligt dit wellicht voor wat betreft de kosten die gemaakt

zijn in verband met de behandeling van het bezwaar of administratief beroep.

Voorheen kwamen deze niet voor vergoeding op grond van artikel 8:75 Awb

in aanmerking. Toen konden deze kosten in bepaalde gevallen worden meege-

nomen in het bevel tot schadevergoeding als bedoeld  in artikel 8:73 Awb (als

het bestuursorgaan tegen beter weten in een onrechtm atig primair besluit heeft

genomen) of konden ze worden gevorderd middels  een onrechtmatige daad-

sactie bij de burgerlijke rechter.640 Ook als het belang nog was gelegen in

vergoeding van kosten die waren gemaakt voor de behandeling van bezwaar

werd dit echter niet voldoende geacht voor een inhoudelijke beoordeling door

de bestuursrechter.  De Afdeling bleek, zonder in te gaan op alle merites van

het besluit,  te volstaan met een oordeel over de vraag of zich hier een bijzon-

der geval voordoet waarin sprake is van het ‘tegen beter weten in’ handhaven

van het primair besluit.641 Met de inwerkingtreding van de Wet kosten be-
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stuurlijke voorprocedures is artikel 8:75 Awb zodanig  gewijzigd, dat deze

voorziet in een exclusieve regeling voor de vergoeding van in de voorproce-

dure gemaakte  proceskosten.642 Echter, de kosten die een belanghebbende in

verband met de behandeling van het bezwaar of administratief beroep redelij-

kerwijs heeft moeten maken, worden uitsluitend vergoed - zo blijkt uit artikel

7:15, tweede lid Awb, respectieve lijk artikel 7:28, tweede lid, Awb - voor

zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan

te wijten onrechtm atigheid . Naar verwachting zal de lijn in de jurisprude ntie

blijven dat voor een antwoord op de vraag of er gronden zijn om tot veroorde-

ling in de kosten voor het voeren van een bezwaarschriftproce dure over te

gaan geen inhoudelijke beoordeling noodzak elijk is; de bestuursrechter zal

waarschijn lijk blijven volstaan met een ‘beoordeling op afstand’: doet zich in

casu een zodanig  bijzonder geval voor dat er sprake zou kunnen zijn van een

aan het bestuur te wijten onrechtmatigheid?     

Van een geïndividualiseerd, concreet restbelang is tenslotte nog sprake indien

men in eerste aanleg een weliswaar naar resultaat aanvaardbare  beslissing

heeft verkregen, maar men zich - gelet op het met inachtneming van die uit-

spraak nog te nemen bestuursb esluit - niet kan verenigen met de gegeven

motivering. Het geschil  zoals dat door partijen aan de rechtbank is voorgelegd

is dan weliswaar uit de wereld, maar nu het bestuursorgaan opnieuw in de

zaak zal moeten voorzien resteert nog een restgeschil  over de gronden waarop

de rechtbank zijn uitspraak heeft gebaseerd. Hoewel het rechtsbelang bij het

ingestelde hoger beroep niet meer is gebaat is er nog wel een rechtens te

erkennen restbelang. Bijvoorbe eld omdat aan de uitspraak onjuiste, of niet alle

in eerste aanleg aangevoerde gronden ten grondslag zijn gelegd.643 Of omdat

de rechtbank een voor partijen bindende overweging ten overvloede heeft

gegeven.644 Hetzelfde geldt in het geval een bestuursorgaan na een vernieti-

ging uitsluitend gevolg geeft aan de rechtbankuitspraak door het nemen van

een nieuw besluit,  maar tevens tegen deze uitspraak hoger beroep instelt.645

Met intrekking van het bestreden besluit  is het oorspronkelijke geschil  uit de

wereld, maar er bestaat nog een restgeschil  dat voor de afhandeling van de

zelfde zaak nog van belang is.  

10.3.5 Het geschil  is gebleven door in de procedure gelegen factoren

Een vierde categorie  die kan worden onderscheiden zijn de gevallen waarbij

wijziging van de beschikking in de door appellant gewenste  zin hem niet meer

kan baten, maar waarbij  - anders dan bij de onder § 10.3.3 genoemde gevallen

- het geschil  nog niet uit de wereld is (bestreden besluit,  noch de daartegen

aangevoerde bezwaren zijn geheel of gedeeltelijk  ingetrokken).  Het gaat dan

om de situaties waarbij  de rechterlijke uitspraak niet op tijd kán zijn. Te
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denken valt aan procedures tegen besluiten die voor een bepaalde tijd worden

verleend, of die betrekking hebben op aflopend feitelijk handelen. De juris-

prudentie  biedt voorbeelden van dergelijke casus, waarbij  behoud van proces-

belang is aangenomen.646 

Mij dunkt dat het goed is dat bestuursrechter in gevallen als deze waarin het

geschil  is gebleven door in de procedure gelegen factoren behoud van proces-

belang aanneem t. Want is het niet eigenlijk nogal wrang dat een burger alles

in het werk stelt om een (rechterlijke) beslissing te krijgen, maar deze nooit

kan krijgen door buiten zijn invloed gelegen omstandigheden? Bovendien kan

het toch niet zo zijn, dat het bestuursorgaan eventueel talmen van zijn kant

beloond ziet worden met verval van rechtsbescherming voor de burger?  Dit

alles klemt temeer in die gevallen waarbij  in de toekomst een herhaling van

dezelfde rechtsstrijd  tussen dezelfde partijen voorzienbaar is.  

Dit laatste doet zich met name voor bij zogenaamde ‘repeterende’ besluiten;

besluiten die voor een bepaalde periode of een bepaald  evenement worden

verleend en na een zekere periode opnieuw moeten of zullen worden aang-

evraagd.647 Het komt dan wel voor dat de feitelijke situatie waarin de beschik-

king opportuun is al weer van de baan is op het moment dat een bezwaar- of

rechterlijke instantie om een oordeel wordt gevraagd, maar dat het voorzien-

baar is dat zich na een bepaalde periode een herhaling van deze situatie zal

voordoen. Neem nu het geval dat een standplaatsvergunning voor het jaar

1997 wordt geweigerd.648 Op het moment dat de zaak in hoger beroep dient, is

het jaar waarvoor de vergunning kon worden verleend (1997) echter verstre-

ken. Nu zou men zich op het standpunt kunnen stellen - en de Afdeling be-

stuursrechtspraak deed dat ook - dat er dan geen procesbelang meer bestaat bij

het verkrijgen van een oordeel in hoger beroep. Het is echter niet onwaar-

schijnlijk dat de appellant voor het jaar 1998 opnieuw een vergunning zal

aanvragen. Maar ook dan zal een uitspraak van de Afdeling in hoger beroep

niet op tijd kunnen zijn. Het zou in deze gevallen goed zijn deze vicieuze

cirkel een keer te doorbreken.   

Het uitgangspunt zou wat mij betreft moeten zijn dat ook buiten de gevallen

waarin een herhaling van dezelfde rechtstrijd tussen dezelfde partijen redelij-

kerwijs voorzienbaar is, behoud van procesbelang wordt aangenomen in

situaties waarin de weg naar de onafhankelijke rechter is afgesneden omdat

diens oordeel niet tijdig kan worden verkregen. Een vrij recente  uitspraak van

de Afdeling waarbij  appellanten procesbelang werd ontzegd bij hun beroep

tegen een inmiddels  geëxpireerde vergunning acht ik dan ook weinig geluk-

kig.649 Ik zou me bij een niet-ontvankelijkverklaring in dergelijke gevallen
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alleen dan nog wat kunnen voorstellen, indien de appellant heeft verzuimd om

op een eerder moment in de procedure een voorlopige voorziening te vragen

om daarmee zijn rechten hangende de bodemzaak veilig te stellen. In zo’n

geval zou een redenering kunnen zijn, dat de appellant er ook zelf niet alles

aan heeft gedaan om een beslissing te krijgen en daarmee zijn recht op uit-

spraak heeft verwerkt.  In bedoelde uitspraak bleek echter dat appellanten juist

wel een voorlopige voorziening hadden gevraagd en daarom was behoud van

procesbelang op zijn plaats geweest.  

10.4 Slotopmerkingen

Nadat in de hoofdstukken 8 en 9 is ingegaan op de materiële  zijde van het

belanghe bbende-b egrip (het rechtsbelang), is in dit hoofdstuk de betekenis

van het vereiste van procesbelang nader onderzo cht. 

De algemene conclusie  moet zijn, dat zolang er nog sprake is van een indivi-

dueel en concreet restbelang - anders gezegd: van een restgeschil  - geen ver-

lies van procesbelang moet worden aangenomen. Daarnaast zou in die geval-

len, waarin het geschil  is gebleven door in de procedure gelegen omstandighe-

den eveneens een oordeel ten gronde moeten worden uitgesproken. 
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Deel IV

Participatie door belanghebbenden in

besluitvormings- en rechterlijke procedures

1 Inleiding

In de voorgaande delen is met name stilgestaan bij de vraag wie er als belang-

hebbende in de zin van artikel 1:2 Awb moet worden aangeme rkt. De beant-

woording van deze vraag vond plaats vanuit het perspectief van de belangheb-

bende als beroepsgerechtigde. Nadat daarbij is gekomen tot een in mijn ogen

optimale  omgrenzing van de kring van belanghebbenden, zal in dit deel wor-

den gekeken naar de wijze waarop en de mate waarin deze belanghebbenden

vervolgens de gelegenh eid moet worden geboden in de besluitvormingsfase,

in bezwaar en in bestuursrechtelijke procedures te participeren. Met andere

woorden wat is nu de processu ele positie  van de belanghebbende? De vraag

die hierbij centraal zal staan, luidt als volgt: Hoe, en in hoeverre dienen be-

langhebbenden in de gelegenh eid te worden gesteld in bestuursrechtelijke

besluitvorming of procedures te worden betrokken? 

Aldus weerspieg elt de opbouw van dit boek ook de wijze waarop het

belanghe bbende-b egrip is ontstaan. Het belanghe bbende-b egrip zoals we dat

nu kennen is immers tot ontwikkeling gebracht in de ontvankelijkheidsjuris-

prudentie  van de bestuursrechter vanuit de vraag wie het beste rechtsbescher-

ming kan worden geboden tegen een eenmaal genomen besluit.  Het op die

wijze ontwikkelde begrip wordt onder de Awb uiteindelijk  ook bepalend

geacht voor de kring van personen die bij de voorbereiding van een besluit

moeten worden betrokken (vgl. de artikelen 3:13 en 4:8 Awb), die in een

bezwaarschriftproce dure hun zienswijze naar voren moeten kunnen brengen

(artikel 7:2 Awb) en die als procespa rtij tot een bestuursre chtelijk geding

moeten worden toegelaten (artikel 8:26 Awb). Maar is het nu wel zo vanzelf-

sprekend dat het belanghe bbende-b egrip in zowel de non-contentieuze, als de

contentieuze fase op gelijke wijze wordt uitgelegd? Of zouden er misschien in

verschillende fasen, ook verschillende belanghebbende-begrippen moeten

worden gehanteerd? En als we al weten wie er in besluitvormingsfasen en

bestuursrechtelijke procedures moeten worden betrokken, hoe moeten zij

daartoe dan in de gelegenh eid worden gesteld?

Op al deze aspecten zal in het hiernavolgende nader worden ingegaan. De

behandeling van de eerder omschreven centrale  vraag zal in afzonderlijke

hoofdstukken geschieden. In hoofdstuk 11 zal worden gekeken naar de pri-

maire besluitvormingsfase, in hoofdstuk 12 naar de bezwaarschriftprocedure,

waarna tot slot in hoofdstuk 13 wordt ingegaan op de bestuursrechtelijke

procedure in beroep en hoger beroep. In elk van deze hoofdstukken zal in de

eerste plaats worden onderzocht wat nu, mede in het licht van de aard van de
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betreffende procedure, het motief is om belanghebbenden in de gelegenh eid te

stellen te participeren. Daarna zal worden ingegaan op de vraag in hoeverre

belanghebbenden in de verschillende fasen moeten worden betrokken. Hierbij

zal worden gekeken naar wie zulk een mogelijkhe id moet worden geboden en

wat vervolgens de rol van de eenmaal toegelaten procedu rele derde zal zijn.

Tot slot wordt onderzocht hoe deze personen in de onderscheiden procedures

moeten worden betrokken.



650 Zie Hirsch Ballin 1988, p. 211-237.
651 Aldus ook Van Male 1992a, p. 76.
652 Zie over het specialiteit sbeginsel het proefschrift van Schlössels, Het specialiteitsbeginsel. Over

de structuur van bestuursbevoegdheden, wetmatigheid van bestuur en beleidsvrijheid, Den Haag
1998. 

653 Helder en Jue 1987, p. 25 e.v.
654 Zie bijvoorbeeld Tonnaer in diens proefschrift: Wikken en beschikken. Een onderzoek naar

verbeteringsmogelijkheden in de samenhang van de besluitvorming, in het bijzonder op het terrein
van het ruimtelijk bestuursrecht, Zwolle 1982. Een zelfde ruime opvatting treffen we aan bij Stout
1989, p. 237.

Hoofdstuk 11

De primaire besluitvormingsfase

11.1 Bestuu rlijke besluitvorming

Het bestuursrecht heeft zich - in de woorden van Hirsch Ballin650 - in de loop

der tijd van ‘wettoepa ssingsrech t’ in toenemende mate ontwikke ld tot ‘belang-

enafwegingsrech t’. Voor wat betreft de bestuurlijke besluitvormingsproced ure

geldt - en dat blijkt met name uit afdeling 3.2 Awb - dat deze is opgezet als

een ‘non-contentieus proces van belangenafweg ing’.651 Zo schrijft artikel 3:2

Awb het bestuursorgaan voor bij de voorbereiding van een besluit de nodige

kennis  te vergaren omtrent de relevante  feiten en de af te wegen belangen.

Vervolgens dient het bestuursorgaan ingevolge artikel 3:4, eerste lid, Awb de

rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af te wegen, voor zover niet uit

een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegd heid een

beperking voortvloeit.  Deze accentuering van de plicht tot belangenafweging

roept de vraag op hoe zich de omvang van de belangenafweging verhoudt tot

het belanghebbende-begrip.

 

De bestuurlijke plicht om in het kader van de uitoefening van discretionaire

bevoegdheden belangen af te wegen is, zo wordt over het algemeen aangeno-

men, begrensd door het specialiteitsb eginsel. 652 Het specialiteitsbeginsel heeft

zogezegd een selectiefunctie; het bepaalt  welke belangen wel en welke niet in

de belangenafweging mogen worden betrokken. Ten aanzien van de vraag op

welke wijze uitleg moet worden gegeven aan dit specialiteitsbeginsel bestaan

in de juridische literatuur echter een drietal verschillende stromingen die in

navolging van Helder en Jue worden aangedu id met:653 de ‘rekkelijken’, de

‘gematigden’ en de zogenaamde ‘preciezen’. 

Aan de ene kant van het spectrum staan de rekkelijken die een zeer ruime

belangenafweging voorstaan. Zij erkennen de mogelijkheid om alle recht-

streeks bij het besluit betrokken belangen in de besluitvorming te betrekken,

voor zover de wet geen tegenindic atie bevat.654 Dus ook aanverwa nte publie-

krechtelijke belangen, dat wil zeggen belangen waarop de uit te voeren wette-

lijke bepalingen niet direct het oog hebben, moeten bij de afweging in aan-

merking worden genomen. Daartegenover staat de zogenaamde ‘precieze’

opvatting. De preciezen stellen zich op het standpunt dat alleen die belangen
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655 Vgl. bijvoorbeeld Stroink en De Waard 1984, p. 231-256. Zie ook Van Buuren 1995, p. 461.
656 Zie bijvoorbeeld Nicolaï e.a. 1997, p. 445-446. Zie eveneens Van Male 1992a, p. 79. In deze

gematigde opvatting wordt de bestuursbevoegdheid als het ware in tweeën geknipt: de bevoegdheid
om de vergunning al of niet te verlenen enerzijds en de bevoegdheid om voorwaarden aan een
verleende vergunning te verbinden anderzijds. ‘Vreemde’ individuele belangen mogen vervolgens
niet aan het verlenen van een vergunning in de weg staan, maar kunnen wel leiden tot het verbinden
van voorwaarden aan het betreffende besluit.   

in de belangenafweging mogen worden betrokken die zijn te herleiden tot de

belangen ter bescherming waarvan de wetgever een bevoegd heid in het leven

heeft geroepen.655 Vreemde publiekrechtelijke belangen of belangen van

derden die niet congrueren met het speciale  publiekrechtelijke belang dat door

het bestuur dient te worden behartigd kunnen in deze opvatting niet leiden tot

weigering van, of tot het verbinden van voorwaarden aan het besluit.  Tussen

deze beide uitersten zitten auteurs met een zogenaamde gematigde opvatting.

Veelal om pragmatische redenen doen zij concessies aan de opvatting van de

preciezen.656 Zij staan ruimere mogelijkheden voor om met belangen van

derden rekening te houden, bijvoorbee ld voor zover het gaat om het verbinden

van voorwaarden aan een besluit.

Bij de beantwoording van de vraag welke belangen mogen worden meegewo-

gen dient men te rade te gaan bij fundamen tele rechtsstatelijke principes; van

belang is welke visie men heeft op de legaliteit van het overheidsoptreden. Ik

neig zelf in dat opzicht eerder naar de precieze, dan naar de rekkelijke opvat-

ting. Het uitgangspunt in de rechtsstaat wordt immers gevormd door de ge-

dachte  dat het bestuur ‘onvrij’ is, tenzij uitdrukke lijk door het recht bevoegd

verklaard. Om in te grijpen in de rechtspositie  van een burger is derhalve een

specifieke bevoegd heid nodig. De vrijheid van de burger is - in de opvatting

van de preciezen - echter slechts gewaarborgd indien de bevoegd heid niet mag

worden aangewend voor een ander doel en met het oog op de behartiging van

andere belangen dan welke de wetgever voor ogen heeft gestaan. In deze

gebond enheid van het bestuur ligt de garantie  voor de fundame ntele vrijheid

van het individu.

De accentuering van de belangenafweging in de primaire besluitvormingsfase

heeft tot gevolg dat er enige spanning ontstaat tussen de omvang van de te

verrichten belangenafweging en het belanghebbende-begrip. Dit werpt de

vraag op hoe en vooral in hoeverre belanghebbenden in de besluitvormingsfa-

se moet worden betrokken. In het hiernavolgende zal ik trachten op deze

vraag een antwoord te geven.  

11.2 Hoorprocedures in de Awb

11.2.1 De hoorplicht in de artikelen 4:7 en 4:8 Awb

Een hoorplicht in het kader van een zorgvuldige besluitvorming

Voor wat betreft de totstandkoming van beschikkingen is een hoorplicht

neergelegd in de artikelen 4:7 en 4:8 Awb. Artikel 4:7 Awb verplicht het

bestuursorgaan om onder bepaalde omstandigheden de aanvrager in de gele-

genheid  te stellen zijn zienswijze naar voren te brengen. Interessanter is wel-
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657 Vgl. in dit verband De Waard 1994b, p. 30, Neerhof 1997, p. 153-164 en Ten Berge en Klap 1997,
p. 80. Zie voor een andere opvatting echter Nicolaï e.a. 1994a, p. 253, die juist verdedigen dat met
deze hoorplicht de positie van derde-belangheb benden aanzienlijk is versterkt. 

658 Zie PG Awb I, p. 248. 
659 PG Awb I, p. 252.

licht de in artikel 4:8 Awb opgenomen hoorplicht die op het eerste gezicht

voor derde-belanghebbenden de mogelijkhe id inhoudt om zich in de besluit-

vorming te mengen en zijn belangen te bepleiten. Ingevolge artikel 4:8 Awb

dient een bestuursorgaan voordat het een beschikking geeft, een belangheb-

bende die de beschikking niet heeft aangevraagd onder bepaalde voorwaarden

in de gelegenh eid te stellen zijn zienswijze naar voren te brengen. Dit is het

geval, indien (a) de belanghebbende tegen de beschikking naar verwachting

bedenkingen zal hebben en daarnaast (b) de beschikking zou steunen op

gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen en (c) die

gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt.  Eén ding is

in ieder geval duidelijk: zij die niet als belanghebbende in de zin van artikel

1:2 Awb kunnen worden aangemerkt hoeven niet te worden gehoord. De

buitengrens van de in artikel 4:8 Awb neergelegde hoorplicht wordt zogezegd

gevormd door het in artikel 1:2 Awb gedefinieerde belanghebbende-begrip.

Tegelijke rtijd kunnen we echter zeggen dat de hoorplicht - blijkens het ge-

clausuleerde karakter - andersom niet zover gaat dat iedere belanghebbende

ook daadwe rkelijk altijd moet worden gehoord.657 

De omstandig heid dat in artikel 4:8 Awb een geclausuleerde hoorplicht is

geformuleerd is te verklaren vanuit de aan het horen toebedac hte functie: de

leidende gedachte  bij de totstandkoming van artikel 4:8 Awb was dat het in

het kader van een zorgvuldige besluitvorming onder omstandigheden noodza-

kelijk was bepaalde belanghebbenden te horen. In de memorie  van toelichting

wordt hierover het volgende opgem erkt:658

“De in het ontwerp gemaakte keuze dat het horen vooral moet worden gezien in het licht van

een goede voorbereiding van de beschikking, betekent dat een andere mogelijke functie van

het horen minder op de voorgrond wordt geplaatst. Dat betreft de betekenis die het horen kan

hebben in het kader van de rechtsbescherming van de belanghebben de. Vanuit dat gezichts-

punt zou men tot de gedachte kunnen komen dat bij iedere belastende beschikking de moge-

lijkheid van verweer vooraf als vorm van ‘preventieve rechtsbescherming’ geboden zou

moeten worden”.   

De wetgever benadrukt derhalve dat bij het horen op grond van artikel 4:8

Awb de vraag of voldoende, betrouwbare  informatie  is vergaard centraal staat

en niet de rechtsbeschermingsgedachte. Het gaat, zo stelt de Memorie  van

Antwoord  aan de Tweede Kamer,659 om een ‘beperkte  hoorplich t, die ertoe

dient te verzekeren dat de gegevensvaststelling op de juiste wijze plaatsvindt’. 

De hoorplicht in de jurisprude ntie

Het horen van belanghebbenden is dus nodig indien het de zorgvuldig heid van

de besluitvorming bevordert,  maar behoort - om een onnodige stijging van de

bestuurslasten te voorkomen - achterwege te blijven in gevallen waarin het

aan die zorgvuldig heid niets kan bijdragen. Op zichzelf  lijkt dat ook het uit-

gangspunt te zijn in de jurisprude ntie van de bestuursrechter.  Zo overwoog de
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660 VzABRS 12 augustus 1996, JB 1996, 242 m.nt. Richard Neerhof. Zie ook ABRS 25 februari 2000,
JB 2000, 99.  

661 Pres. Rb. Groningen 11 augustus 1995, RAwb 1996, 17 m.nt. BdeW.
662 Vergelijkbaar is CBb 19 december 2000, AB 2001, 64 m.nt. JhvdV, waarbij besluit was genomen

tot doorhaling van de aan appellante verleende inschrijving in het register van tussenperson en ex
art. 3 Wet assurantiebemiddelingsbedrijf.  Dit besluit was gebaseerd op een door de Economische
Controledienst opgemaakt proces-verbaal jegens appellante wegens valsheid in geschrifte.  Ten
onrechte,  zo oordeel het CBb, heeft het bestuursorgaan appellant niet gehoord ingevolge artikel
4:8 Awb. 

663 VzABRS 12 augustus 1996, JB 1996, 242 m.nt. Richard Neerhof.
664 Zie Neerhof in diens annotatie bij VzABRS 12 augustus 1996, JB 1996, 242. Dit lijken we ook

te zien in VzABRS 18 augustus 1995 , AB 1996, 330. Erg onduidelijk is overigens ABRS 25 februari
2000, JB 2000, 99 waarin de Afdeling niet eens de vraag of het besluit steunt (dan wel: had moeten
steunen) op gegevens omtrent feiten of belangen die de belanghebbende betreffende in de beoordeling
betrekt.  

665 PG Awb I, p. 255.

VzABRS uitdrukke lijk dat het horen vooral moet worden gezien in het licht

van een goede voorbereiding van de beschikking en dat de betekenis  die het

horen kan hebben in het kader van de rechtsbescherming van de belangheb-

bende in deze fase van de besluitvorming niet op de voorgrond staat.660 

Maar wanneer is het horen vanuit een oogpunt van zorgvuldig heid dan precies

aangewezen? Duidelijk  was dit in een geval waarin een café werd gesloten

nadat door een informant van de politie was vastgesteld  dat in het café van

belanghebbende drugs werden verhandeld.661 In dit geval was het duidelijk  dat

het bestuursorgaan een besluit wilde nemen dat zou steunen op ‘gegevens

over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen’. Nu deze gegevens

duidelijk  niet door de belanghebbende zelf waren verstrekt had deze, aldus de

president,  in de gelegenh eid moeten worden gesteld hierop te reageren.662

Deze uitspraak past goed binnen het regime van de Awb. In een enkel geval

lijkt de bestuursrechter de reikwijdte  van de hoorplicht in de Awb echter iets

uit te breiden, in die zin dat hij niet zozeer nagaat of het besluit ook daadwer-

kelijk de facto steunt op gegevens die de belanghebbende betreffen, maar

eerder lijkt te kijken of er feiten en omstandigheden zijn die betrekking heb-

ben op de belanghebbende en in de besluitvorming hádden moeten worden

betrokken. Zo neemt de VzABRS reeds een hoorplicht aan jegens een belang-

hebbende omdat deze en het bestuur van mening verschillen over de ten

gevolge van de ontgronding op gronden van deze belanghebbende optredende

kwel, zonder dat is komen vast te staan of dit een omstandig heid is waarop het

besluit in kwestie  ook daadwe rkelijk steunt.663 Met Neerhof zou kunnen

worden gezegd dat de rechter hier niet zozeer een letterlijke toepassing geeft

aan het bepaalde in artikel 4:8 Awb, maar veeleer in de geest van de bedoeling

van de wetgever nagaat of een zorgvuldige voorbereiding van een besluit niet

noodzaakt tot het horen van de belanghebbende.664 

Ten aanzien van belangenorganisaties betekent dit - zo is het uitgangspunt in

de memorie  van toelichting665 - dat zij veelal niet zullen hoeven te worden

gehoord. Dit lijkt mij ook; het zal immers niet snel voorkomen dat een besluit

steunt op gegevens die de belangen organisatie  als zodanig  betreffen. Blijkens

de toelichting ligt dit echter anders wanneer zij voldoende betrokken zijn bij



De primaire besluitvormingsfase

666 Ook in de jurisprudentie lijkt al snel te worden aangenomen dat een belangenorganisatie moet worden
gehoord. Zie VzABRS 12 augustus 1996, JB 1996, 242 m.nt. Richard Neerhof en ABRS 25 februari
2000, JB 2000, 99.

667 Schueler e.a. 1996, p. 97.
668 Vgl. PG Awb I, p. 251 (MvT) en zie eveneens De Waard 1994b, p. 30.
669 Dit element van procedurele zorgvuldigheid volgt voor wat betreft de hoorplicht van artikel 4:7

Awb letterlijk uit de tekst van deze bepaling,  maar moet ook voor de hoorplicht van artikel 4:8
Awb worden geacht te gelden. 

670 ABRS 14 november 1997, RAwb 1998, 32 m.nt. Klap en ABRS 7 september 2000, AB 2000, 423
m.nt. LD.

de belangen die voor de voorgenomen beschikking relevant zijn.666 Maar is

dat niet eigenlijk  een beetje raar? Nog los van de vraag wat precies moet

worden verstaan onder ‘voldoende betrokken zijn bij een belang’, gaat het er

bij het horen ingevolge artikel 4:8 Awb toch niet om belanghebbende burgers

en belangenorganisaties gelegenh eid te geven hun belangen te bepleiten, maar

om harde feiten vast te stellen die betrekking hebben op juist die belangheb-

bende. De enkele  omstandig heid dat een belangen organisatie  bepaalde bij het

besluit betrokken belangen behartigt kan tegen die achtergrond dan toch niet

voldoende zijn om haar te moeten horen?      

Steunt het besluit op gegevens omtrent feiten en belangen die de belangheb-

bende betreffen maar door deze zelf zijn verstrekt,  dan kan het horen achter-

wege worden gelaten. Zo blijkt uit evaluatie-onderzoek dat aan het moment

waarop de besluitvormingsfase formeel een aanvang neemt door middel van

het indienen van een aanvraag, veelal reeds een fase van informeel voorover-

leg met de aanvrager voorafgaa t.667 Het gevolg hiervan is dat de gegevens die

de aanvrager betreffen in verreweg de meeste gevallen al bekend zijn vóór de

formele aanvraag en dat het nogmaals  horen ingevolge artikel 4:7 Awb daard-

oor slechts verwordt tot een holle formaliteit.  Deze ‘rituele dans’ lijkt me ook

niet nodig; voorzover het gaat om informatie  die is vertrekt door de aanvrager

zelf kan het horen achterwege worden gelaten. Dit is slechts anders indien van

deze gegevens wordt afgeweken. Het gaat hier om een vorm van procedu rele

zorgvuldigheid;668 indien het orgaan twijfelt over de verstrekte  gegevens of

over andere informatie  beschikt die niet in overeenstemming is met de gege-

vens afkomstig  van de aanvrager, zal het de aanvrager niet moeten overvallen

met een op die andere informatie  berustend besluit.669 De Afdeling neemt ten

aanzien van deze procedu rele zorgvuldig heid echter een erg restrictief stand-

punt in. In een tweetal zaken achtte de Afdeling artikel 4:7 Awb niet van

toepassing omdat het bestuursorgaan niet afwijkt van door de aanvrager zelf

verstrekte  gegevens over feiten en belangen die de aanvrager zelf betreffen,

maar slechts een andere ‘waardering van die gegevens’ geeft.670 Het gaat in

dat geval, zo begrijp ik de Afdeling, niet meer om de juistheid van de vaststel-

ling van de feiten, maar om een juiste waardering ervan. Het blijft wat mij

betreft echter wat moeilijk te verdedigen dat de belanghebbende in een derge-

lijk geval wordt overvallen door een beslissing die berust op weliswaar door

hem verstrekte, maar achteraf door het bestuur geheel anders geïnterpreteerde

informatie. Het zou naar mijn opvatting netter zijn geweest in dat geval de

belanghebbende alsnog te horen. 
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671 Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 7 september 2000, AB 2001, 196 m.nt. GC en CBb 19 december
2000, AB 2001, 64 m.nt. JHvdV. 

672 Pres. Rb. Utrecht 25 maart 1994, JB 1994, 98.
673 Zie Pres. Rb. Groningen 11 augustus 1995, RAwb 1996, 117 m.nt. BdeW. Zie hierover ook De

Moor-Van Vugt, in: Commentaar Awb, artikel 4:8 Awb.
674 PG Awb I, p. 248.
675 Zie hierover ook De Moor-Van Vugt, in: Commentaar Awb, artikel 4:9 Awb, waar wordt gewezen

op CRvB 18 december 1986, AB 1987, 486 en CRvB 12 november 1987, TAR 1988, 13.

Een andere vraag is nog of het gebrek van het vooraf niet-horen op een later

moment in de procedure kan worden hersteld, bijvoorbee ld door in de be-

zwaarfase wel te horen. Het manco van het niet-horen in de primaire besluit-

vormingsprocedu re leent zich - blijkens de jurisprude ntie671 - inderdaad voor

herstel in de bezwaarfase. We moeten echter oppassen: het kan immers niet zo

zijn dat iedere schending van de artikelen 4:7 en 4:8 Awb in de bezwaar-

schriftprocedure  kan worden hersteld, omdat genoemde bepalingen daarmee

tot een dode letter zouden worden. Het uitgangspunt lijkt dan ook te zijn dat

een dergelijk  gebrek in beginsel met toepassing van artikel 6:22 Awb kan

worden gepasseerd, tenzij er sprake is van een zodanig  ernstige schending van

artikel 4:8 Awb dat de rechter die schending dient te sanctioneren. Bijvoor-

beeld omdat de als gevolg van het niet-horen opgetreden verscherping van het

conflict in een latere fase niet meer ongedaan te maken is,672 of omdat door

het niet-horen de informatiegaring ernstig tekort is geschoten.673

Hoe moeten belanghebbenden worden gehoord?

Ingevolge artikel 4:9 Awb kan het horen naar keuze mondeling of schriftelijk

geschieden. Wel wordt in de memorie  van toelichting nog opgemerkt dat het

organiseren van een hoorzitting door het bestuursorgaan niet nodig is, omdat

dit de besluitvormingsfase nodeloos zou formaliseren.674 Nu is dat misschien

ook wel zo, maar dat mag naar mijn opvatting nog niet betekenen dat het

horen te allen tijde uitsluitend schriftelijk kan worden afgedaan. Mondeling

horen - zonder dat men daarvoor meteen een formele hoorzitting behoeft te

organiseren - heeft toch wel een aantal voordelen. In de eerste plaats is de

schriftelijke uitdrukkin gsvaardigh eid lang niet bij iedere burger even groot,

hetgeen het proces van gegevensvaststelling ernstig kan bemoeilijken. Ook

biedt het mondeling horen als voordeel dat men op bepaalde punten nog eens

kan doorvragen en men de ene burger kan confronteren met gegevens die door

een andere burger naar voren zijn gebracht.  Mondeling horen lijkt mij in veel

gevallen dan ook effectiever dan een uitwisseling van schriftelijke stukken.

Besluit  men inderdaad mondeling te horen, dan verdient het mijns inziens niet

de voorkeur dit telefonisch te doen. Hiertegen bestaan een aantal reeds in de

jurisprude ntie gesignaleerde bezwaren, zoals het gevaar dat de belanghebben-

de zich erg overvallen voelt en zich niet heeft kunnen voorbereiden.675  

11.2.2 De openbare voorbereidingsprocedures

Er zijn gevallen waarin de kring van belanghebbenden op voorhand in het

geheel niet bekend is. In die gevallen zal artikel 4:8 Awb weinig betekenis

hebben, omdat de hier geformuleerde hoorplicht uitgaat van de kenbaarh eid

van de rechtstreeks betrokken belanghebbenden. Met het oog op deze gevallen

kent de Awb op dit moment nog een tweetal openbare voorbereidingsprocedu-
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676 Zie over deze ingreep Verschuuren  2000, p. 178-183.
677 Zie artikel 3:24, eerste lid, Awb.
678 Vgl. ook Ten Berge en Klap 1997, p. 81.
679 Zie Schueler e.a. 1996, p. 100.
680 Zie artikel 3:13, eerste en tweede lid, Awb. Een identieke bepaling treffen we voor wat betreft de

uniforme openbare voorbereidingsprocedure in het toekomstige artikel 3:15 Awb.    
681 Zie PG Awb I, p. 221 (MvT bij afdeling 3.4 Awb).

res: de openbare voorbereidingsproc edure van afdeling 3.4 Awb en de zoge-

naamde uitgebreide openbare voorbereidingsproce dure van afdeling 3.5 Awb.

Met de Wet uniforme openbare voorbereidingsproce dure Awb komt hieraan

een einde; kern van deze wet is het in elkaar schuiven van de afdelingen 3.4

en 3.5 Awb. Hierbij  blijken een aantal onderdelen van de huidige uitgebreide

openbare voorbereidingsproc edure (afdeling 3.5) te worden overgebracht naar

de nieuwe voorbereidingsproc edure van afdeling 3.4 Awb.676 Het belangrijk-

ste gevolg daarvan is dat de nu in de uitgebreide openbare voorbereidingspro-

cedure nog bestaande ‘actio popularis’ - dat wil zeggen de mogelijkheid voor

een ieder om te worden gehoord - met het voorstel Wet uniforme openbare

voorbereidingsproc edure Awb uit de Algemene wet bestuursrecht wordt

gehaald.677

Voor elk van deze voorbereidingsprocedures - zowel de beide huidige proce-

dures, als de toekomstige uniforme procedure - geldt dat zij slechts van toe-

passing zijn op de voorbereiding van besluiten indien dat bij wettelijk voor-

schrift of bij besluit van het bestuursorgaan is bepaald. Hierin schuilt tegelij-

kertijd de zwakte  van de voorbereidingsprocedure.678 De keuze voor het vol-

gen van de procedure is - voor zover niet bij wettelijk voorschrift voorge-

schreven - namelijk  aan het bestuur overgelaten en uit evaluatie-onderzoek

blijkt dat de in afdeling 3.4 en 3.5 neergelegde voorbereidingsprocedures

vrijwel nooit vrijwillig worden toegepast. 679

Om tegemoet te komen aan het probleem dat het voor een bestuursorgaan in

veel gevallen ondoen lijk is om alle mogelijke belanghebbenden aan te schrij-

ven en te berichten dat zij hun zienswijze over het te nemen besluit naar voren

kunnen brengen, voorzien de openbare voorbereidingsprocedures in een

regeling van een procedure die het bestuursorgaan in een dergelijk  geval kan

volgen. Daartoe kennen de openbare voorbereidingsprocedures een terinzage-

legging van de aanvraag of het ontwerpb esluit en een kennisgeving daarvan in

één of meer dag-,  nieuws-, of huis-aan-huisbladen. Vervolgens kunnen voor

wat betreft de (uniforme) openbare voorbereidingsproce dure van Afdeling 3.4

Awb - anders dan bij de hoorplicht van artikel 4:8 Awb - alle belanghebben-

den en soms ook anderen hun zienswijze naar voren brengen.680 Hieruit  blijkt

reeds dat aan de (uniforme) openbare voorbereidingsproce dure een ander

karakter wordt toegekend dan aan de geclausuleerde hoorplicht van artikel 4:8

Awb. In de memorie  van toelichting wordt hierover opgemer kt:681

“Ook zal het bij zulke meer uitgebreide procedures eerder voor de hand liggen om het ‘ho-

ren’ niet strikt te beperken tot het aspect van de vaststelling van gegevens over feiten en

belangen, maar daarbij tevens aandacht te besteden aan bezwaren van belanghebbenden”.    
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682 Zie over de keuze tussen mondeling of schriftelijk horen § 11.2.1.
683 Zie Oosterhagen in: Commentaar Awb, artikel 3:13 Awb.
684 PG Awb I, p. 229.
685 Artikel 3:13, vijfde lid, Awb.
686 Vgl. Tak 1990, p. 135.

Het horen van belanghebbenden vervult derhalve niet alleen een functie waar

het gaat om de zorgvuldig heid van de besluitvorming, maar dient eveneens als

een mogelijkheid voor de belanghebbende om zijn belangen te bepleiten. In

dat opzicht heeft de voorbereidingsproce dure sterk het karakter van een be-

zwaarschriftprocedure. Dit is met name het geval indien het horen plaatsvindt

naar aanleiding van een ontwerpb esluit; artikel 3:13, eerste lid, Awb biedt

voor wat betreft de (uniforme) openbare voorbereidingsproc edure het bestuur

de mogelijkheid een gedachtewisseling te doen plaatsvinden naar aanleiding

van de aanvraag, of het ontwerp-beslu it. De belanghebbende kan zijn ziens-

wijze over de aanvraag of het ontwerp naar keuze schriftelijk  of mondeling

naar voren brengen.682 Wenst de belanghebbende zijn zienswijze mondeling

kenbaar te maken, dan betekent dat niet automatisch dat een hoorzitting moet

worden gehouden. Het bestuursorgaan kan daartoe uit een oogpunt van effi-

ciency besluiten, maar het is geen verplichting.683 Wel is het bestuursorgaan in

beginsel verplicht om - indien het een besluit op aanvraag betreft - de aanvra-

ger in de gelegenh eid te stellen mondeling of schriftelijk  te reageren op de

naar voren gebrachte  zienswijzen. In beginsel, omdat van de toepassing van

dit vereiste van ‘hoor en wederhoor’  ingevolge artikel 3:13, vierde lid, Awb

kan worden afgezien indien zulks niet nodig is. Blijkens de memorie  van

antwoord moeten we dan denken aan gevallen waarbij  de zienswijzen over-

eenkomen met die van de aanvrager, of indien het bestuursorgaan het voorne-

men heeft om, ondanks ingebrach te zienswijzen die anders bepleiten, de

aanvraag volledig in te willigen.684 Tenslotte  wordt van hetgeen mondeling

naar voren is gebracht een verslag gemaakt. 685            

11.3 Participa tie door belanghebbenden beoord eeld

11.3.1 Functie van het horen in de primaire besluitvormingsfase

In het voorgaande is de primaire besluitvormingsfase gekarakteriseerd  als een

non-contentieus proces van belangenafweging. In de fase voorafgaand aan de

bestuurlijke besluitvorming gaat het er om in een keer een in alle opzichten zo

juist mogelijk  besluit te nemen: financieel,  maatschappelijk, economisch,

politiek, juridisch, etc.686 In dit proces van belangen maximalisatie  dienen alle

relevante  belangen te worden betrokken en tegen elkaar te worden afgewogen.

Met het uiteindelijk  te nemen primaire besluit - waarin het resultaat van de

belangenafweging wordt neergeslagen - worden de rechtsposities door het

bestuur vastgesteld. Daarna neemt de rechtsbeschermingsfase, het primair op

geschillenbeslechting gerichte  proces, een aanvang; in de bezwaarschriftpro-

cedure en zeker in beroep en hoger beroep is de beoordeling slechts gericht op

die onderdelen van het bestreden besluit  die tussen partijen in geschil  zijn. Dit
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687 Zie over dit verdedigingsb eginsel Ten Berge en Klap 1997, p. 79. Zij achten het aspect van
verdediging echter ook in de primaire besluitvormingsfase relevant. 

688 Door enkele auteurs wordt de hoorplicht in de primaire besluitvormingsfase echter wel op het
verdedigingsb eginsel geënt. Zie bijvoorbeeld: Kortmann 1971, p. 134 e.v. en Nicolaï 1990, p. 467.

689 Vgl. eveneens Damen 1993b, p. 25-28. Zie ook Schlössels 1998, p. 187-202.
690 Aldus ook Damen 1993b, p. 26-27.
691 Om welke belangen het dan in een concreet geval gaat is, zoals ik eerder uiteenzette,  afhankelijk

van de ‘rekkelijke’, ‘gematigde’  of ‘precieze’ invulling die men aan het specialiteit sbeginsel geeft.

is anders in de primaire besluitvormingsfase. Daar gaat het immers niet om

een vorm van (preventieve) geschillenbeslechting, maar om een

rechtmatigheids- en doelmatigheidsbeoordeling in volle omvang naar aanlei-

ding van een aanvraag of een ambtshalve  initiatief. De primaire besluitvor-

mingsprocedure  moet - in tegenstelling tot bijvoorbee ld de bezwaarschriftpro-

cedure - dan ook niet worden gezien als een partijengeding, als een proces op

tegenspraak. 

Dit heeft gevolgen voor de mate waarin en de wijze waarop belanghebbenden

in de primaire besluitvormingsfase moeten worden betrokken. In een partij-

engeding wordt participatie  ingegeven door de noodzaak van belanghebben-

den zich te kunnen verdedigen tegen een (verdere) aantasting van hun belang-

en als gevolg van de uitkomst van het geding.687 In de primaire besluitvor-

mingsfase daarentegen is het proces nog gericht op het nemen van een besluit

dat in alle opzichten zo juist mogelijk  is en daarbij  is het veel minder van

belang hoe het te nemen besluit ten opzichte  van de getroffen burger uitwerkt.

Bij het horen in deze fase zou wat mij betreft dan ook de vraag centraal moe-

ten staan of voldoende, betrouwbare  informatie  is vergaard en niet of de

belanghebbende voldoende gelegenh eid wordt geboden zich te verdedigen

tegen een (dreigende) feitelijke aantasting van zijn belangen.688 Een en ander

leidt er toe dat we in de fase van het nemen van een primair besluit meer

aandacht zouden moeten besteden aan de vraag welke begrenzingen het speci-

aliteitsbeginsel stelt689; het bestuursorgaan moet de nodige kennis  verzamelen

omtrent de belangen die in de belangenafweging kunnen en moeten worden

meegewogen. Allerlei belangen die geen rol bij de besluitvorming mogen

spelen, behoeven in deze fase ook niet te worden gerepresenteerd.690 Dat

betekent ook dat er meer oog moet zijn voor de diversiteit  aan af te wegen

belangen en daarmee voor verschillende typen belangenafwegingen. In het

hiernavolgende zal ik ter beantwoording van de vraag hoe en in hoeverre

belanghebbenden in de primaire besluitvormingsfase moeten worden gehoord

een ondersch eid maken tussen twee typen belangenafwegingen: de concrete

belangenafweging en de zogenaamde abstracte  belangenafweging. 

11.3.2 De concrete  belangenafweging

Inleiding

Hierboven wees ik er reeds op dat de belangenafwegingskarakteristiek (zo er

sprake is van een relevante  afwegingsruimte) ten aanzien van bestuursbe-

voegdheden kan verschillen. Het uitgangspunt bij al deze bevoegdheden is dat

zij slechts mogen worden aangewend ter bescherming van de belangen waar-

voor de bevoegd heid in het leven is geroepen.691 Het verschil  tussen wat ik
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692 Zie in dit verband ook Schlössels 1998, p. 185-187.
693 Zoals eerder gezegd: dit hangt met name af van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het

specialiteitsbeginsel. 
694 Schueler e.a. 1996, p. 91.

hier noem de concrete  en de abstracte  belangenafweging is echter hierin

gelegen dat de individuele  belangposities achter het met de bevoegd heid te

behartigen publiekrechtelijke belang lang niet altijd duidelijk  zijn.692 Bij de

zogenaamde concrete  belangenafweging is het belang ter bescherming waar-

van de bevoegd heid is toegekend te herleiden tot de individuele  belangen van

een of meer aanwijsbare personen. Het horen in het kader van een zorgvuldige

besluitvorming is er dan vervolgens op gericht over deze, in de belangenafwe-

ging te betrekken belangen, informatie  te vergaren. Dit betekent dat de bui-

tengrens van de kring van personen die moeten worden gehoord heel goed kan

worden gevormd door degenen met een rechtstreeks bij het besluit betrokken

belang. Omdat echter niet zonder meer alle rechtstreeks bij het besluit betrok-

ken belangen ook in de belangenafweging mogen worden betrokken,693 is het

uiteindelijk  niet nodig ieder belanghebbende ook daadwe rkelijk te horen. 

De voor een concrete  belangenafweging kenmerkende kenbaarh eid van de in

de besluitvorming te betrekken belangen maakt dat het voor het bestuur op

voorhand duidelijk  kan zijn wie er moeten worden gehoord in het kader van

een zorgvuldige vaststelling van de voor de besluitvorming relevante  feiten.

Een hoorplich t, als waarin is voorzien in afdeling 4.1.2 Awb, die gebaseerd is

op de gedachte  dat een zorgvuldige besluitvorming in sommige gevallen

gediend is met het horen van belanghebbenden ligt bij dit type belangenafwe-

ging dan ook voor de hand. De vraag is echter of de hoorplicht zoals die is

vormgegeven in de artikelen 4:7 en 4:8 Awb wel een volledig adequate  opera-

tionalisering van het zorgvuldigheidsbeginsel vormt. Idealiter zou het immers

zo moeten zijn, dat wordt gehoord wanneer dit in het kader van een zorgvuldi-

ge voorbereiding van het te nemen besluit noodzak elijk is en dat van horen

wordt afgezien indien zulks vanuit het oogpunt van zorgvuldig heid niet functi-

oneel is.  

Is de Awb-wetgever in zijn doelstellingen geslaagd?

De vraag die ter beantwoording voorligt is of de regeling van de hoorplichten

in de Awb nu voldoet aan de doelstelling dat aldus aan de ene kant een zorg-

vuldige besluitvorming wordt gewaarborgd en aan de andere kant een belem-

mering voor doelmatig  overheidsoptreden wordt voorkomen. Uit evaluatie-

onderzoek blijkt dat ambtenaren erg sceptisch zijn over de zin van de artikelen

4:7 en 4:8 Awb.694 Dit lijkt met name te zijn terug te voeren op de bestaande

onduide lijkheid over wanneer nu precies moet worden gehoord. Niet zelden

worden ‘voor alle zekerheid’ maar alle belanghebbenden gehoord, om niet

achteraf op een schending van artikel 4:7 of 4:8 Awb te worden afgevangen.

Als ik nu kijk naar de wijze waarop de hoorplichten in afdeling 4.1.2 Awb

zijn vormgegeven dan komen er, gelet op doelstelling van het horen, naar mijn

opvatting inderdaad een aantal knelpunten aan het licht.

In de eerste plaats is het vreemd dat in de artikelen 4:7 en 4:8 Awb wordt

gesproken van ‘gelegenheid’ zijn zienswijze naar voren te brengen’.  Het

horen is gericht op het vergaren van informatie  omtrent de in de besluitvor-



De primaire besluitvormingsfase

695 PG Awb I, p. 100.
696 Vgl. De Waard 1994b, p. 30.
697 Zie diens voorstel tot wijzigingen in afdeling 4.1.2: Neerhof 1997, p. 164.
698 Zie De Waard 1994b, p. 30.
699 De Waard 1994b, p. 30.

ming te betrekken belangen. Het bestuursorgaan is ingevolge artikel 3:2 Awb

gehouden omtrent deze belangen de nodige kennis  te verzamelen alvorens ze

tegen elkaar af te wegen. Maar dat betekent nog niet dat de dragers van deze

belangen zonder meer moeten worden gehoord ten einde van hen te vernemen

hoe zij nu hun belangen zelf zien. Het gaat er immers niet om burgers de

gelegenh eid te bieden hun visie naar voren te brengen. Mij dunkt dat van

horen alleen sprake moet zijn, indien specifieke gegevens omtrent de drager

van zulk een belang een cruciale  rol vervullen bij de belangenafweging. Neem

nu het in de memorie  van toelichting genoemde geval waarbij  voor de beslis-

sing tot het verlenen van een taxi-vergunning gegevens over een ander in de

gemeente  gevestigd taxibedrijf  van belang zijn.695 Daar moet het bestuursor-

gaan dan niet naar gaan gissen; het zal dit bedrijf moeten horen. Dit ligt echter

anders wanneer een vergunning wordt verleend om een pand als discotheek in

gebruik  te nemen. Hoewel het belang van omwonenden - bijvoorbee ld waar

het gaat om het voorkomen van geluidsoverlast - tot weigering van of het

verbinden van voorwaarden aan het besluit kan leiden, spelen gegevens om-

trent de dragers van die belangen in die afweging geen cruciale  rol. Dat deze

burgers zich over mogelijke geluidsoverlast vreselijk zorgen maken is begrij-

pelijk, maar dat gevoelen speelt als zodanig  in de belangenafweging geen rol.

Voor een juiste gegevensvaststelling is het horen van deze omwonenden dan

ook niet vereist. We moeten dus zeggen, dat waar de artikelen 4:7 en 4:8 Awb

spreken van ‘gelegenh eid zijn zienswijze naar voren te brengen’ de tekst van

deze bepalingen wringt met de doelstelling van de hoorplich t; de zienswijze

van de belanghebbende is immers helemaal niet relevant,  omdat het bij het

horen slechts gaat om harde gegevens over feiten en belangen.696 Of in de

woorden van Neerhof: 697 om gegevens die rechtstreeks betrekking hebben op

gedragingen of omstandigheden van deze belanghebbende.  

Evenmin  is het mijns inziens van belang of, zoals artikel 4:8 Awb als voor-

waarde formuleert,  de belanghebbende ‘naar verwachting bedenkingen zal

hebben’ tegen de te nemen beschikking. Als voor het te nemen besluit infor-

matie cruciaal is die een bepaalde belanghebbende betreft dan moet het be-

stuur deze horen, ongeacht of hij naar verwachting bedenkingen heeft of niet.

Het gaat er immers niet om de belanghebbende een mogelijkheid te geven zijn

belangen te bepleiten in het geval hij tegen het te nemen besluit bedenkingen

heeft, maar om te verzekeren dat de gegevensvaststelling op een juiste wijze

plaatsvindt.  Toegegeven zij dat er wel een element van procedu rele zorgvul-

digheid  bijkomt; 698 als het bestuursorgaan twijfelt aan de juistheid van cruciale

informatie  en die twijfel voortkomt uit andere bron dan degene op wie die

informatie  betrekking heeft, dan mag zo iemand niet worden overvallen met

een beslissing die op die informatie  steunt. Het gaat hier, zoals De Waard

terecht opmerkt, 699 echter nog steeds om een vorm van procedu rele zorgvul-

digheid  die primair is opgenomen in het belang van het bestuur zelf en niet

vanwege de (preventieve) rechtsbeschermingsgedachte. Dit is naar mijn me-
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700 Zie hierover eveneens de eerder aangehaalde bijdrage van De Waard (1994, p. 30-31).
701 In de jurisprudentie lijken er ook wel aanwijzingen te zijn dat een hoorplicht ook wordt aangenomen

in gevallen waarin het besluit (in ieder geval) had moeten steunen op gegeven die een bepaalde
belanghebbende betreffen. Zie de hiervoor (§ 11.2.1) besproken uitspraken: VzABRS 12 augustus
1996, JB 1996, 242 en VzABRS 18 augustus 1995, AB 1996, 330.

702 Niet geheel terecht wordt het onderscheid tussen concrete en abstracte belangenafweging en vaak
opgehangen aan het onderscheid tussen bestuursbevoegdheden  en regelgevende bevoegdheden.
Zie bijvoorbeeld in die zin Schlössels 1998, p. 185-187 en Stoter 2000, p. 51-53. Nu kan men
inderdaad volhouden dat het bij regelgevende bevoegdheden gaat om abstracte belangenafwegingen,
maar dat het bij bestuursbevoegd heden altijd handelt om concrete belangenafweging en lijkt mij
niet zonder meer waar. Men zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de meeste milieuvergunn ingen
en ontgrondingsvergunningen. 

703 Zie Kamerstukken  II, 1988/89, 21 221, nr. 3, p. 64.

ning niets anders dan wat in artikel 4:7, eerste lid, Awb is bedoeld  met ‘afwij-

ken van gegevens die de aanvrager terzake zelf heeft verstrekt’. In artikel 4:8

Awb ontbreekt een dergelijke bepaling, maar ook ten aanzien van andere

belanghebbenden dan de aanvrager heeft uiteraard te gelden dat deze procedu-

rele zorgvuldig heid in acht moet worden genomen. 

Een ander knelpunt is tenslotte gelegen in de omstandig heid dat het horen

ingevolge de artikelen 4:7 en 4:8 Awb slechts nodig is, indien de beschikking

de facto steunt op bepaalde gegevens over de betreffende belanghebbende.700

Maar met een beroep op artikel 3:2 Awb zou toch goed kunnen worden verd-

edigd, dat ook wanneer het besluit had móeten steunen op informatie  omtrent

feiten en belangen die een belanghebbende betreffen, deze ook had moeten

worden gehoord? Het kan toch niet zo zijn, dat als in het concrete  geval infor-

matie over een bepaalde belanghebbende niet wordt meegewogen - en daar-

mee de beschikking dus niet steunt op gegevens over feiten en belangen die

hem betreffen, hoewel dat eigenlijk  wel nodig was geweest - zulks het bestuur

ontslaat van zijn verplichting deze belanghebbende te horen.701 Het zou dan

ook beter zijn in plaats van ‘zou steunen’ in de artikelen 4:7 en 4:8 Awb te

spreken van ‘zou moeten steunen’.       

11.3.3 De abstracte  belangenafweging

Bij de meer abstracte  belangenafwegingen zijn - anders dan bij de concrete

belangenafweging - de individuele  belangposities achter het met de bevoegd-

heid te behartigen publiekrechtelijke belang veelal niet op voorhand duidelijk.

Het belang ter bescherming waarvan de bevoegd heid is toegekend is zogezegd

niet te herleiden tot de belangen van een of meer aanwijsbare personen. Dit is

met name het geval bij de totstandkoming van besluiten van algemene strek-

king, maar ook bij sommige beschikkingen doen zich wel meer abstracte

belangenafwegingen voor.702 

Ook bij dit type belangenafwegingen geldt, dat het bestuursorgaan ingevolge

artikel 3:2 Awb ‘de nodige kennis  omtrent de relevante  feiten en de af te

wegen belangen’ moet vergaren. In de memorie  van toelichting bij dit artikel

wordt opgemerkt dat van ‘de belangen die krachtens wettelijk voorschrift niet

betrokken zijn bij een bepaalde vergunningverlening, het bestuursorgaan geen

kennis  hoeft te vergaren en ten aanzien van de wel betrokken belangen hoeft

de kennisvergaring niet verder te gaan dan voor dat specifieke besluit nodig

is’.703 De vraag of een belang dus wel of niet moet worden onderzocht is

echter pas te beantwoorden als bekend is wat de relevante  belangen precies
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704 Het huidige artikel 9, eerste lid van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening spreekt van ‘de
toekomstige ruimtelijk ontwikkeling van het gebied der gemeente’ als doel.  

705 Zie artikel 9, eerste lid van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening.
706 In bijzondere gevallen zal, zoals nu bij de meeste milieuvergunningen en bij besluiten tot het

vaststellen van een bestemmingsplan het geval is, om bijzondere redenen worden gekozen voor
een mogelijkheid voor ‘een ieder’ om zijn zienswijzen kenbaar te maken. 

zijn. Dat nu, is juist bij deze abstracte  belangenafwegingen vaak het probleem;

dat is vanwege het vaak diffuse karakter van de abstracte  belangen veelal niet

op voorhand te zeggen. Neem nu als voorbeeld  het vaststellen van een bestem-

mingsplan door het college van burgemeester en wethouders. De besluitvor-

ming omtrent dit bestemmingsplan dient te geschieden met het oog op een

‘goede ruimtelijke ordening’.704 Maar wat is nu een ‘goede ruimtelijke orde-

ning’? In artikel 9, eerste lid van het Besluit  op de Ruimtelijke Ordening

wordt gezegd dat het college in dat kader onderzoek moet doen naar de be-

staande toestand in en naar de mogelijke en wenselijke ontwikkeling van de

gemeente.705 Hierbij  spelen allerlei belangen een rol; bescherming van ecolo-

gisch waardevo lle gebieden, bescherming van bedreigde diersoorten, externe

veiligheid, economische ontwikkeling, etc. En ook deze belangen kunnen op

zichzelf  weer zijn gedifferentieerd; wat de ene sector als een wenselijke eco-

nomische ontwikkeling ziet kan weer sterk verschillen van wat een andere

daaronder verstaat.  Het bestuur zal dus voordat het aan een afweging toekomt

een inventarisatie  moeten maken van al deze relevante  belangen. Hierbij  is het

van belang dat het bestuur door middel van advisering, maar zeker ook door

het horen van burgers de besluitvorming zorgvuldig  voorbereid t.

Het horen zou wat mij betreft ook bij dit meer abstracte  type van belangenaf-

weging moeten zijn gericht op het vergaren van voor de besluitvorming rele-

vante informatie. Burgers - waaronder ook maatschappelijke organisaties -

kunnen het bestuursorgaan meer inzicht verschaffen in de diversiteit  van

meespelende belangen en kunnen omtrent deze belangen ook waardevo lle

gegevens aandragen. Het probleem daarbij is, gelet op deze belangenafwe-

gingskarakteristiek, dat de personen die zulk een informatie  kunnen verschaf-

fen op voorhand niet bekend zijn of gemakke lijk te achterhalen zijn. Dit

maakt dat een geclausuleerde hoorplicht zoals die is neergelegd in de artikelen

4:7 en 4:8 Awb hier niet goed past en dat moet worden gekozen voor een

hoorprocedure  als die van afdeling 3.4 Awb (of op dit moment nog: 3.5 Awb),

waarbij  is voorzien in een openbare terinzagelegging en een kennisgeving van

de aanvraag of het ontwerpb esluit. Het ligt in dat geval ook voor de hand het

recht om te worden gehoord (onvoorwaardelijk) toe te kennen aan een ieder

wier belang rechtstreeks bij het te nemen besluit is betrokken.706

Een consequ entie van het ‘openbaar voorbereiden’ van het besluit is wel dat

het eerder gemaakte  ondersch eid tussen informatieverschaffing aan het be-

stuur en verdediging van de eigen belangen als doelstelling van het horen

enigszins vervaagt.  Het horen is bij zulke meer uitgebreide procedures voor

wat betreft de procedu rele vormgeving niet goed te beperken tot het aspect

van informatieverschaffing; door middels een openbare kennisgeving belang-

hebbenden of zelfs ‘een ieder’ de gelegenh eid te bieden zich te doen horen

wordt hen immers tegelijkertijd  de mogelijkhe id geboden hun zienswijze, hun
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707 Zie hierover de aanbevelingen  in hoofdstuk 14.

visie op het te nemen besluit naar voren te brengen. De voorbereidingsproce-

dure bij dit soort complexe besluitvormingsprocedures vertoont daardoor vaak

ook bepaalde trekken van een bezwaarschriftprocedure. Desondanks behoort

de mogelijkheid tot het geven van zienswijzen naar mijn opvatting ook bij dit

soort besluitvormingsprocedures primair  te worden gezien als opgenomen in

het belang van het bestuur zelf en niet vanwege de rechtsbeschermingsgedach-

te. Het bieden van gelegenh eid aan de burger om zich te verdedigen tegen een

mogelijke schending van zijn belangen als gevolg van het te nemen besluit

vormt ook hier geen zelfstandige doelstelling van het horen. 

11.4 Slotopmerkingen

In dit hoofdstuk werd geconstateerd  dat belanghebbenden slechts in de primai-

re besluitvormingsfase moeten worden betrokken, voorzover zulks noodzake-

lijk is in het kader van een zorgvuldige besluitvorming. Dit heeft als conse-

quentie  dat er meer aandacht moet zijn voor de vraag welke begrenzingen het

specialiteitsbeginsel stelt en voor de verschillende typen belangenafwegingen.

Bij meer concrete  belangenafwegingen zou een hoorplicht vergelijkbaar met

die van de artikelen 4:7 en 4:8 Awb voor de hand liggen. Het horen moet zijn

gericht op het vergaren van gegevens die betrekking hebben op gedragingen

of omstandigheden van de belanghebbende, voor zover deze in de besluitvor-

ming behoren te worden betrokken. Geconstateerd  werd dat de wijze waarop

deze hoorplichten zijn vormgegeven - gelet op het doel wat ermee wordt

beoogd - een aantal knelpunten opleve rt. Een wijziging in afdeling 4.1.2 van

de Awb zou dan ook zijn aangewezen.707  

Voor wat betreft de meer abstracte  belangenafwegingen geldt dat het horen

niet zozeer als functie heeft om gegevens te vergaren omtrent gedragingen en

omstandigheden van bepaalde, aanwijsbare belanghebbenden, maar er primair

op is gericht om inzicht te verkrijgen in de diversiteit  van in de belangenafwe-

ging te betrekken belangen. Hierbij  ligt het voor de hand een openbare voor-

bereidingsproced ure te hanteren, waarbij  alle belanghebbenden (en onder

bijzondere omstandigheden wellicht:  ‘een ieder’) in de gelegenh eid worden

gesteld hun zienswijzen naar voren te brengen.   



708 Inmiddels is een wetsvoorstel ingediend waarbij onder omstandigheden prorogatie mogelijk wordt.
Dit houdt in dat de burger in bepaalde gevallen de bezwaarfase kan overslaan en direct beroep op
de bestuursrech ter kan instellen. Zie Kamerstukken  II 2000/01, 27 563, nrs. 1-3.

709 Vergelijk Borman 1979, p. 3-13.
710 Voor een overzicht verwijs ik naar Van Male en De Waard 1993, p. 166-169. Zie eveneens Herwijer

1997, p. 199-201. 
711 Voor een verhandeling over het verschil tussen  bestuurlijke besluitvorming en rechtspraak verwijs

ik naar hetgeen ik hierover in hoofdstuk 5 van dit boek heb opgemerkt.

Hoofdstuk 12

De bezwaarschriftprocedure

12.1 Verlengde besluitvorming of rechtsmid del?

Sinds de inwerkingtreding van de Awb is in het bestuursre cht, ingevolge

artikel 8:1, eerste lid jº artikel 7:1, eerste  lid van deze wet, de hoofdregel dat

degene aan wie het recht is toegekend tegen een besluit beroep bij een be-

stuursrechter in te stellen, alvorens zulks te doen tegen dat besluit bezwaar

behoort te maken.708 Aldus wordt het bestuursorgaan de mogelijkheid geboden

om het bestreden besluit eerst zelf nog eens te heroverwegen alvorens het naar

aanleiding daarvan gerezen geschil  aan een rechter wordt voorgelegd. 

Als we de in afdeling 7.2 Awb vormgegeven bezwaarschriftproce dure nader

bezien dan laat zich de vraag stellen hoe nu precies het karakter van de be-

zwaarschriftprocedu re moet worden geduid. Borman heeft in zijn oratie aang-

egeven dat men verschillende opvattingen over de aard van de bezwaar schrift-

procedure kan ontwikkelen;709 men kan haar zien als verlengde besluitvorming

of men kan de nadruk leggen op haar functioneren als rechtsmidd el. In het

eerste geval ligt het accent vooral op het voortgaan van het bestuurlijk  besluit-

vormingsproces, waarbij  de gehele  primaire besluitvormingsfase nog eens

geheel wordt overgedaan. In het tweede geval ziet men de bezwaarschriftpro-

cedure meer als een contentieus proces, een proces op tegenspraak gericht op

het beslechten van het naar aanleiding van het primair besluit tussen partijen

gerezen geschil.  Ten aanzien van de Awb-bezwaa rschriftprocedure  wordt er in

de literatuur op gewezen dat deze een nogal hybride karakter draagt. 710 Het is

een procedure die elementen van beide typeringen in zich draagt maar uitein-

delijk toch vooral de functie van geschillenbeslechting lijkt te beogen. 

Het uitgangspunt is uiteraard dat de bezwaarschriftproced ure een vorm van

bestuurlijke besluitvorming is. De procedure in bezwaar impliceert - in tegen-

stelling tot rechtspraak - een creatief moment; 711 er wordt opnieuw een besluit

genomen. Dit heeft als consequ entie dat de bezwaar instantie zich bij de her-

overweging niet mag beperken tot een rechtmatigheidsbeoordeling van het

bestreden besluit,  maar - anders dan de bestuursrechter - ook doelmatigheids-

aspecten in zijn beoordeling dient te betrekken. De toetsing in bezwaar dient

zich, aldus de memorie  van toelichting bij artikel 7:11 Awb, binnen de gren-

zen van de wet ook uit te strekken tot kwesties van beleid. 
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712 PG Awb I, p. 347. Zie hierover eveneens Addink, in: Commentaar Awb, artikel 7:11 Awb. Zie
eveneens Simon 1997, p. 261.

713 Zie PG Awb I, 347.
714 Zie bijvoorbeeld CRvB 19 juli 2000, JB 2000, 258; CRvB 8 september 1997, JB 1997, 223 m.nt.

HJS; Rb. Rotterdam 22 februari 2002, JB 2002, 139 m.nt. R.J.N. S. 
715 Zie eveneens CRvB 8 september 1997, JB 1997, 223 m.nt. HJS.
716 Zie bijvoorbeeld PG Awb I, p. 349: “Dat betekent dat wij de reformatio in peius afwijzen en derhalve

geen afbreuk willen doen aan de rechtsbeschermingsfunctie van de bezwaarschriftprocedure”. 

Kijken we echter naar de achterliggende motieven en de wijze waarop de

bezwaarschriftproce dure gestalte is gegeven dan lijkt deze bestuurlijke her-

overweging niet verder te moeten gaan dan voor de beslechting van het tussen

burger en bestuur bestaande geschil  noodzak elijk is. Deze opvatting komt

vooral tot uitdrukking in het bepaalde in artikel 7:11, eerste lid, Awb: ‘indien

het bezwaar ontvanke lijk is, vindt op grondslag daarvan een heroverweging

van het bestreden besluit plaats’. Twee aspecten zijn hierbij volgens de Me-

morie van Toelichting van bijzonder belang.712 Allereerst zullen díe onderd-

elen van het besluit die geheel los staan van de aangevoerde bezwaren in

beginsel buiten beschouwing blijven. Al wordt hieraan nog toegevoegd dat de

naar voren gebrachte  bezwaren wel voldoende ruim moeten worden opge-

vat.713 In de tweede plaats vloeit uit genoemde bepaling voort, dat het ing-

ediende bezwaarschrift  er niet toe mag leiden dat het bestuursorgaan de her-

overweging gebruikt om een verslechtering van de positie van de indiener van

het bezwaarschrift  te bereiken, die zonder bezwaarschrift  niet mogelijk  zou

zijn.714 Schending van het verbod op reformatio  in peius is alleen dan niet aan

de orde indien het bestuursorgaan ook zonder dat het bezwaarschrift  zou zijn

ingediend tot wijziging van het besluit ten nadele  van de indiener bevoegd zou

zijn en de belanghebbende daardoor niet wordt geschaad in zijn verweermoge-

lijkheden.715 Artikel 7:11, eerste lid, Awb lijkt derhalve - gelijk artikel 8:69

Awb doet voor de procedure bij de bestuursrechter - een grens te stellen aan

de beoordeling in bezwaar; ook voor de bezwaar instantie geldt dat het in

beginsel niet is toegestaan ‘ultra petita’ te gaan en dat, als species van dit

genus, ook een ‘reformatio  in peius’ niet is toegestaan.  

Uit het vorenstaande blijkt dat het hybride karakter van de bezwaarschriftpro-

cedure ook in de Awb naar voren komt, maar dat gelet op de vormgeving van

de bezwaarschriftproce dure het accent toch vooral op de functie van geschil-

lenbeslechting lijkt te liggen. Dit wordt bevestigd in de Nota naar aanleiding

van het Eindverslag waar de bezwaarschriftproced ure uitdrukke lijk als een

vorm van rechtsbescherming wordt beschouwd.716 Opvallend is in dit verband

ook de opmerking van de Raad van State in zijn rapport dat de beschrijving in

de memorie  geheel is gericht op de rechtsbescherming en met name op de

afdoening van concrete  geschillen. Bij de vaststelling dat de bezwaar schrift-

procedure in de Awb toch vooral een proces van geschillenbeslechting vormt

kan nog worden gewezen op de connexite it tussen beide fasen van rechtsbe-

scherming (de fase van bezwaar en die van beroep op de bestuursrechter);

voordat beroep op de bestuursrechter openstaat dient eerst de bezwaar schrift-

procedure te worden doorlopen. Het geeft nog een keer aan dat de fase van

bezwaar vooral wordt gezien als een gezamenlijke poging van burger en
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717 Ten Berge en Klap 1997, p. 82.
718 Uit CBb 10 november 1994, RAwb 1995, 29 lijkt te kunnen worden afgeleid dat een termijn van

een week tussen bekendmaking en mededeling zelfs nog acceptabel  moet worden geacht. 
719 Zie ook De Waard in zijn kritische noten onder CBb 10 november 1994, RAwb 1995, 29 en CBb

24 maart 1995, RAwb 1995, 39. Zie in die zin ook ABRS 17 maart 1998, JB 1998, 113 m.nt. HJS:
“In het belang van de rechtzoekende is een bestuursorgaan verplicht om belanghebben den op een
correcte en volledige wijze op de bestaande bezwaar- en beroepsmogelijkh eden te wijzen, zodat
er geen twijfel behoeft te bestaan over de juiste aanvangsdatum daarvan”.   

bestuur om het verschil  van mening de wereld uit te helpen voordat het ge-

schil aan een rechter wordt voorgelegd.

12.2 De ontvan kelijkheid

Ingevolg  artikel 8:1, eerste lid jº 7:1, eerste lid, Awb komt het recht om -

alvorens beroep op de bestuursrechter in te stellen - tegen een besluit bezwaar

te maken toe aan belanghebbenden. De ontvanke lijkheid in bezwaar wordt dus

in de eerste plaats bepaald  door de vraag of de indiener van het bezwaarschrift

als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb kan worden aangeme rkt.

Deze belanghebbende moet echter wel - wil hij in zijn bezwaar worden ont-

vangen - zijn bezwaarschrift  binnen de in artikel 6:7 Awb genoemde bezwaar-

en beroepste rmijn van zes weken hebben ingediend. 

Ingevolge artikel 6:8 Awb begint genoemde termijn te lopen op de dag na die

waarop het besluit is bekendgemaakt en dus in werking is getreden (zie artikel

3:40 Awb). Een zorgvuldige bekendmaking is derhalve van groot belang voor

het benutten van de mogelijkheid om bezwaar in te stellen. Ten aanzien van

de geadresseerde van het primair besluit  en - voor zover dat niet dezelfde

personen zijn - de aanvrager zal dit nog weinig problemen opleveren. Ingevol-

ge artikel 3:41, eerste lid, Awb geschiedt de bekendmaking van het besluit nu

juist door toezending of uitreiking aan hen. Deze bekendmaking markeert het

moment waarop het bestreden besluit in werking treedt. Anders ligt dit echter

voor zogenaamde derde-belanghebbenden. Ten aanzien van deze categorie

van potentiële  bezwaarmakers  bepaalt  artikel 3:43, eerste lid, Awb dat tegelij-

kertijd met, of zo spoedig  mogelijk  na bekendmaking van het besluit medede-

ling wordt gedaan aan degenen die bij de voorbereiding ervan hun zienswijze

naar voren hebben gebracht.  Op dit punt kan zich echter, zo stellen Ten Berge

en Klap terecht,717 een aantal problemen voordoen.

Een eerste mogelijk  probleem is dat het tijdstip van bekendmaking en dat van

de mededeling uiteen kunnen lopen en er daardoor verwarring ontstaat over

het eindpunt van de bezwaartermijn. Hoewel het uitgangspunt is dat de mede-

deling gelijktijdig  of in elk geval zo spoedig  mogelijk  na bekendmaking van

het besluit dient plaats te vinden, opdat de bezwaar termijn niet onredelijk

wordt bekort,  is dit lang niet altijd het geval. Wordt de mededeling inderdaad

op een ander tijdstip verzonden dan de bekendmaking van het besluit,718 dan is

er reden om in dat geval in de mededeling uitdrukke lijk te vermelden wanneer

het besluit bekend is gemaakt en tot welk moment daartegen nog bezwaar kan

worden gemaakt.  Mijns inziens eisen de artikelen 3:43, derde lid en 3:45 Awb

zulk een uitdrukkelijke vermelding ook.719 Blijft een dergelijke expliciete
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720 Zie artikel 6:11 Awb, dat bepaalt dat ten aan zien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar-
of beroepschrift een niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege blijft indien
redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener  in verzuim is geweest. 

721 Zie Ten Berge en Klap 1997, p. 82.
722 Wel kent artikel 7:3 Awb een aantal gevallen waarin het horen achterwege kan worden gelaten.

Het gaat dan echter om gevallen waarbij het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk  ongegrond
is, de belanghebben den hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden
gehoord, of aan het bezwaar  volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor
niet in hun belangen kunnen worden geschaad. 

723 PG Awb I, p. 329.
724 Zie hierover ook Teunissen, in: Commentaar Awb, artikel 7:2 Awb.  

vermelding echter uit, dan behoort de bezwaarmaker naar mijn opvatting met

vrucht een beroep te kunnen doen op verschoon baarheid  van de termijnover-

schrijding.720 

Een ander probleem kan zijn gelegen in de omstandig heid dat het besluit

slechts behoort te worden medegedeeld, zo zegt artikel 3:43 Awb, aan dege-

nen die bij de voorbereiding ervan hun zienswijze naar voren hebben ge-

bracht. 721 Dit werpt de vraag op hoe het zit met personen, die hun zienswijze

níet naar voren hebben gebracht (denk in dit verband aan de eerder besproken

beperkte  hoorplicht van artikel 4:8 Awb) of daartoe ten onrechte  niet in de

gelegenh eid zijn gesteld. Voor zover deze personen als belanghebbende zijn

aan te merken dienen zij toch eveneens op de hoogte  te worden gebracht van

het genomen besluit om daartegen eventueel in bezwaar te kunnen opkomen?

Het zou naar mijn opvatting dan ook goed zijn om bij besluiten die naar hun

aard ook de belangen van derden raken, zonder meer te kiezen voor een mede-

deling in een dag-,  nieuws- of huis-aan-huis-blad.  

     

12.3 Het horen ingevolge artikel 7:2 Awb

Horen als uitvloeisel van het verdedigingsbeginsel

Artikel 7:2, eerste lid, Awb formuleert als hoofdregel dat een bestuursorgaan,

alvorens het op het ingediende bezwaar beslist, belanghebbenden in de gele-

genheid  dient te stellen om te worden gehoord. Dit betekent dat naast de

bezwaarmaker ook eventuele  derden wier belang bij het bestreden besluit is

betrokken, de mogelijkheid dienen te krijgen hun zienswijze te geven.722 Uit

de parlementaire geschied enis van de totstandkoming van artikel 7:2 Awb

blijkt dat in deze bepaling een essentieel onderdeel van de bezwaarschriftpro-

cedure is neergelegd.723 Aangenomen wordt dat de eis dat belanghebbenden in

de bezwaarschriftproce dure in de gelegenh eid moeten worden gesteld zich te

doen horen voortvloeit  uit één van de meest fundame ntele beginselen van een

behoorlijke procesorde: het beginsel van hoor en wederhoor. 724 De gedachte  is

dat een belanghebbende de mogeli jkheid  moet worden geboden zijn eigen

belangen te verdedigen. 

Dit blijkt ook wanneer we kijken naar de wijze waarop de bezwaarschriftpro-

cedure in afdeling 7.2 Awb is vormgegeven; de belanghebbende lijkt daar

uitdrukke lijk te worden beschouwd als een autonome procespa rtij met eigen

processu ele bevoegdheden. Zo heeft hij bijvoorbee ld het recht om tot tien

dagen voor het horen nadere stukken in te dienen (artikel 7:4, eerste lid, Awb)

en kunnen op verzoek van de belanghebbende door hem meegebra chte getui-
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725 Zie artikel 7:6, eerste lid, Awb. 
726 Zie PG Awb I, p. 329 (MvT). Zie over de functies  die de wetgever aan het horen ingevolge artikel

7:2 Awb toekent ook Treffers 1995, p. 138.
727 PG Awb I, p. 331.

gen en deskundigen worden gehoord (artikel 7:8, eerste lid, Awb). Bovendien

duidt ook de omstandig heid dat partijen in elkaars aanwezig heid worden

gehoord er op dat de bezwaarschriftproced ure vooral wordt gezien als een

partijengeding.725 De doelstelling van het horen in de bezwaarschriftproce dure

lijkt tegen die achtergrond inderdaad een andere te zijn dan in de primaire

besluitvormingsfase. Belanghebbenden lijken vooral in de bezwaarschriftpro-

cedure te worden betrokken vanuit de gedachte  dat hen het recht moet worden

geboden om zich te verdedigen tegen een (verdere) aantasting van hun belang-

en als gevolg van de uitkomst van de procedure en veel minder - zoals in de

primaire besluitvormingsfase hoofdza kelijk het geval is - vanuit de idee dat zij

aanbrengers  zijn van voor de besluitvorming relevante  informatie. Het horen -

zo lezen we ook in de Memorie  van Toelichting726 - moet vooral worden

gezien als een mogelijkheid voor de belanghebbende om zijn mening naar

voren te brengen en om met het bestuur en de overige belanghebbenden naar

een oplossing voor het geschil  te zoeken. Daarnaast biedt het een mogelijk-

heid aan belanghebbenden om informatie  te verschaffen. Doch ook deze

functie van ‘informatieverschaffing’ lijkt hier primair te moeten worden ge-

zien in de optiek van de realisering van verdedigingsrechten en niet in het

belang van het bestuur zelf. 

Wie worden gehoord?

Ingevolge artikel 7:2, eerste lid, Awb dient het bestuursorgaan voordat het op

bezwaar beslist belanghebbenden in de gelegenh eid te stellen te worden

gehoord. Een wettelijke verplichting om onder omstandigheden ook anderen

dan belanghebbenden te horen is in de Memorie  van Antwoord  door de rege-

ring uitdrukke lijk van de hand gewezen.727 

In artikel 7:2, tweede lid, Awb wordt vervolgens bepaald  dat het bestuursor-

gaan van deze mogelijkheid om te worden gehoord ‘in ieder geval’ de indie-

ner van het bezwaarschrift  op de hoogte  stelt, alsmede de belanghebbenden

die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben

gebracht.  Hoe verhoudt zich deze bepaling nu tot het voorschrift in artikel 7:2,

eerste lid, Awb; moet aan de in het tweede lid genoemde belanghebbenden

soms méér gelegenh eid worden geboden zich te doen horen dan aan overige

belanghebbenden? Ik denk het niet. Artikel 7:2, tweede lid, Awb zegt naar

mijn opvatting helemaal niet dát de daar genoemde belanghebbenden in de

gelegenh eid moeten worden gesteld om hun zienswijze te geven. Dat volgt

immers al uit artikel 7:2, eerste lid, Awb. Het tweede lid zegt - als ik het goed

zie - slechts iets over de vraag hoe de daar genoemde personen de mogelijk-

heid moet worden geboden zich te doen horen. De bezwaarmaker en de be-

langhebbenden die in de primaire besluitvormingsfase zijn gehoord zijn uiter-

aard bij het bestuursorgaan bekend en kunnen derhalve persoonlijk  worden

uitgenodigd, of zoals het tweede lid zegt: op de hoogte  worden gesteld. De

overige belanghebbenden dienen evengoed in de gelegenh eid te worden

gesteld om zich te doen horen, maar deze mogen langs meer algemene weg
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728 Bolt 1994, p. 229.
729 Bolt 1994, p. 229.
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2000, 146 m.nt. HBr en ABRS 31 juli 2000, AB 2001, 264 m.nt. NV.
731 PG Awb I, p. 329 (MvT).
732 PG Awb I, p. 329.

worden uitgenodigd, zoals door publicatie  in een huis-aan-huis-blad. Zo

bezien, aldus ook Bolt,728 wordt dit artikel een bepaling die aangeeft hoe

belanghebbenden dienen te worden uitgenodigd; of persoonlijk, of via een

algemene uitnodiging met een wijde verspreiding.

Uit artikel 7:2 Awb volgt dus dat iedere belanghebbende als bedoeld  in artikel

1:2 Awb in de gelegenh eid worden gesteld om te worden gehoord. Wanneer

belanghebbenden niet deugdelijk  zijn geïnformeerd, of feitelijk onvoldoende

gelegenh eid is geboden om hun gedachten naar voren te brengen dan levert dit

strijd op met artikel 7:2 Awb. Maar moet dit ook zonder meer tot een vernieti-

ging van de beslissing op bezwaar leiden of kan het onder omstandigheden

worden gesauveerd op grond van artikel 6:22 Awb? In 1994 merkte Bolt

hierover nog op dat niet te snel moet worden geconcludeerd  dat iemand die

wel als belanghebbende is aan te merken, maar geen uitnodiging heeft gekre-

gen met een beroep op die omstandig heid de vernietiging van de beslissing op

bezwaar kan bewerkstelligen.729 De jurispruden tie laat echter een ander beeld

zien. Het wordt in beginsel niet toegestaan om het niet-horen met toepassing

van artikel 6:22 Awb te passeren. Dit lijkt met name te zijn terug te voeren op

de grote waarde die de wetgever heeft toegekend aan het horen in de bezwaar-

schriftprocedure  en aan het verschil  tussen een rechterlijke en een bestuurlijke

toetsing, met name in gevallen waarin het bestuur beschikt over discretionaire

bevoegdheid.730 Door het verschil  in toetsing tussen de bezwaar instantie en de

bestuursrechter kan immers veelal niet staande worden gehouden, dat een

belanghebbende door de mondelinge behandeling van het beroep door de

rechter alsnog ten volle in de gelegenh eid is gesteld zijn inhoudelijke bezwa-

ren toe te lichten.

Hoe moeten belanghebbenden worden gehoord? 

Uit de gedachte  dat participatie  door belanghebbenden in de bezwaar schrift-

procedure is gebaseerd op het verdedigingsbeginsel vloeit voort dat de inter-

actie tussen bestuursorgaan en de betrokken belanghebbenden moet voldoen

aan het vereiste van hoor en wederhoor.  In rechtspraak en rechtspraak-achtige

procedures is het recht om een mondelinge toelichting te geven van grote

waarde. Het uitgangspunt in de bezwaarschriftproced ure is dan ook niet voor

niets dat ‘partijen’ in elkaars aanwezig heid worden gehoord. Wel merkt de

regering op dat de functies van het horen het best kunnen worden gediend met

een enigszins informele  procedure.731 Daarom is ervan afgezien de gang van

zaken tijdens het horen uitvoerig vast te leggen. Het zal - aldus de memorie

van toelichting732 - meer afhangen van de wijze waarop de bijeenkomst wordt

geleid, dan van de wettelijke regels die daarover worden geformuleerd, of het

horen aan zijn doel beantwo ordt.
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733 Zie PG Awb I, p. 330 (MvA).
734 Zie over deze tendens bijvoorbeeld Schueler 1996, p. 95.

Het bestuursorgaan behoort dus een hoorzitting te beleggen. Schriftelijk  horen

voldoet niet aan de minimum-eisen voor een hoorprocedure  in bezwaar.  Dat-

zelfde geldt voor het telefonisch horen. Wel is het overigens volgens de rege-

ring goed voostelbaar dat, alvorens een uitnodiging wordt verzonden, telefo-

nisch contact plaatsvindt tussen het bestuur en de bezwaarmaker om bepaalde

zaken verduidelijkt te krijgen.733 Niet ondenkbaar is het dat de bezwaarmaker

in een dergelijk  telefonisch onderhoud aangeeft niet langer behoefte  te hebben

aan een gesprek, bijvoorbee ld omdat eventuele  misverstanden uit de weg zijn

geruimd. Zo de behoefte  aan een gesprek bij een of meer belanghebbenden

echter wel blijkt te bestaan, dan zal het bestuursorgaan de gelegenh eid moeten

bieden voor een persoonlijk  contact.  Het voordeel van het horen ‘face to face’

is een mogelijkheid tot interactie  tussen betrokken partijen en een directe

confronta tie van standpunten, die naar aanleiding van een mondeling gepre-

senteerd of nader toegelicht standpunt kan plaatsvinden. Bovendien, ik wees

daar in een vorig hoofdstuk reeds op, verdient een mondelinge vorm de voor-

keur omdat de schriftelijke uitdrukkin gsvaardigh eid van burgers lang niet

altijd even groot is. Door het ontbreken van verplichte  procesver tegenwo ordi-

ging geldt dit argument in bestuursrechtelijke procedures wellicht nog meer

dan in andere.       

12.4 Participa tie door belanghebbenden beoord eeld

12.4.1 De functie van horen in de bezwaarschriftproced ure

De bezwaarschriftprocedure als rechtsmiddel

In een vorig hoofdstuk schreef ik reeds dat de primaire besluitvormingsproce-

dure zodanig  moet zijn ingericht dat alle voorwaarden aanwezig  zijn voor het

nemen van een in alle opzichten zo juist mogelijk  besluit.  Na het eenmaal

genomen primair besluit treedt echter een verandering op in het karakter van

de bestuursrechtelijke procedure. Daarna neemt het primair op geschillenbe-

slechting gerichte  proces een aanvang. Dat begint reeds met de bezwaar-

schriftprocedure. Hoewel de procedure in bezwaar elementen van verlengde

besluitvorming in zich draagt,  behoort de nadruk wat mij betreft te liggen op

haar functioneren als rechtsmidd el; de bezwaarfase vormt een eerste, laag-

drempelige mogelijkheid om het naar aanleiding van de beslissing in primo

tussen burger en bestuur gerezen gesch il te beslechten alvorens de gang naar

de bestuursrechter wordt gemaakt.  Hiermee wil ik niet ontkennen dat de

bezwaarschriftproce dure nu eenmaal naar haar aard impliceert dat een be-

stuursorgaan opnieuw een besluit moet nemen en dat het zich daarbij  niet mag

beperken tot een rechtmatigheidsbeoordeling, maar dat het ook kwesties van

beleid in zijn beoordeling zal moeten betrekken. Sterker nog, dat is nu juist

het sterke punt van de bezwaarschriftprocedure. Waar bestuursorganen de

neiging hebben - veelal versterkt door het inzetten van adviescommissies als

bedoeld  in artikel 7:13 Awb734 - om zich in bezwaar te beperken tot de vraag
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735 Zie over een reformatio in peius in bezwaar § 12.1. Voor alle duidelijkheid zij nog wel opgemerkt
dat van een reformatio in peius slechts sprake is indien een verslechtering van de positie van de
bezwaarmaker optreedt als gevolg van het door hem ingestelde bezwaar. Treedt een verslechtering
van diens positie op als gevolg van het door een ander, met een aan dat van hem tegengesteld belang,
ingediende bezwaar dan is van een reformatio in peius uiteraard geen sprake.  

736 Vgl. Van Male en De Waard 1993, p. 169.

of hun besluit bij nadien instellen van beroep de toetsing door de rechter kan

doorstaan, moet dit stellig worden afgekeurd. Een andere vraag is echter of te

allen tijde een integrale  heroverweging van het bestreden besluit noodzak elijk

is, of dat de heroverweging niet verder behoeft te gaan dan voor de beslech-

ting van het tussen burger en bestuur bestaande geschil  noodzak elijk is. 

Met de Awb-wetgever ben ik van mening dat de bezwaar instantie zich heel

goed kan beperken tot die onderdelen van het bestreden besluit die tussen

partijen in geding zijn. Als de houder van een bouwvergunning het niet eens is

met de daaraan verbonden voorwaarde dat geen rode, maar zwarte dakpannen

moeten worden gebruikt,  dan dient het geding in bezwaar daarover te gaan.

Het lijkt mij in dat geval niet nodig dat de bezwaar instantie opnieuw bekijkt

of het bouwplan wel past in het bestemmingsplan en of het wel voldoet aan

het bouwbe sluit. In bezwaar behoeft met andere woorden niet zonder meer de

gehele  primaire besluitvormingsfase te worden overgedaan. Dit zou voor het

bestuursorgaan ook weinig doelmatig  zijn en bovendien zou het een verkeerd

signaal afgeven over de primaire besluitvormingsfase. De gedachte  zou kun-

nen ontstaan dat het niet zo erg is om in de fase van het nemen van een pri-

mair besluit allerlei onzorgvuldigheden te begaan, omdat die - in het geval

burgers zouden gaan ‘piepen’ - altijd nog in bezwaar kunnen worden hersteld.

Maar ook vanuit de positie van de bezwaarmaker bezien is er naar mijn opvat-

ting veel voor te zeggen om de beoordeling in bezwaar te beperken tot de door

hem aangevoerde bezwaren. Het zou toch immers bijzonder ongeluk kig zijn

als de bezwaar instantie door buiten de grenzen van het geschil  te treden een

bezwaarmaker in een slechtere positie brengt dan wanneer hij geen bezwaar

had ingesteld. Een ‘reformatio  in peius’ acht ik derhalve ook in bezwaar niet

wenselijk.735 Als het bestuursorgaan in het hierboven gegeven voorbeeld

hangende de bezwaarfase stuit op omstandigheden die het aanleiding geven

om de verleende vergunning als zodanig  aan een heroverweging te onderwer-

pen, dan is terughou dendheid  op zijn plaats. Zulks is, dunkt mij, alleen dan

aanvaardbaar indien het bestuursorgaan ook zonder dat het bezwaarschift  zou

zijn ingediend tot wijziging van het besluit ten nadele  van de indiener be-

voegd zou zijn en de belanghebbende daardoor niet wordt geschaad in zijn

verweermogelijkheden.      

Doelstelling van het horen

De vaststelling dat de bezwaarschriftproced ure primair moet worden

beschouwd als een op geschillenbeslechting gericht proces is niet zonder

gevolgen voor de vraag hoe en in hoeverre belanghebbenden in de bezwaar-

schriftprocedure  moeten worden betrokken. Dit geschilbeslechtende karakter

behoort mede bepalend te zijn voor inrichting en organisatie  van de bezwaar-

fase.736 Zulks betekent bijvoorbee ld dat eisen die aan behoorlijke rechtspraak

worden gesteld - zoals het vereiste van hoor en wederhoor - ook aan de be-

zwaarschriftprocedu re dienen te worden gesteld. Een en ander leidt er naar
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mijn mening toe dat de doelstelling van het horen in de bezwaarschriftproce-

dure een ander is dan die in de primaire besluitvormingsfase. Niet langer moet

de belanghebbende worden gezien als de aandrager van voor de besluitvor-

ming relevante  informatie, maar veeleer als een zelfstandig  procespa rtij optre-

dend ter bescherming van diens eigen belangen. Dit betekent dat hij in de

bezwaarschriftproce dure moet worden betrokken teneinde zijn belangen te

kunnen verdedigen tegen een aantasting daarvan als gevolg van de uitkomst

van de procedure.

12.4.2 Wie zouden er moeten worden gehoord?

In artikel 7:2, eerste lid, Awb is tot uitgangspunt genomen dat belanghebben-

den als bedoeld  in artikel 1:2 Awb in de gelegenh eid moeten worden gesteld

zich te doen horen. Maar is het nu wel zo vanzelfsprekend om zonder meer

alle belanghebbenden deze mogeli jkheid  te bieden? Ik meen van niet.

Nu zal er weinig discussie  bestaan ten aanzien van de indiener van het be-

zwaarsch rift. Het spreekt voor zich dat de bezwaarmaker in de gelegenh eid

wordt gesteld om zijn bezwaar mondeling toe te lichten en om te reageren op

de standpunten van het bestuur. Maar hoe zit het met de overige belangheb-

benden? Ik zou menen dat deze in beginsel de gelegenh eid moeten krijgen om

zich te doen horen, tenzij ze daartoe het recht hebben verwerk t. Laat ik een

paar voorbeelden geven. Wanneer de geadresseerde van een bouwvergunning

bezwaar aantekent tegen de (partiële) weigering hem een bouwvergunning te

verlenen dan behoren derde-belanghebbenden inderdaad de gelegenh eid te

krijgen hun belangen te verdedigen tegen een mogelijke aantasting daarvan

als gevolg van de uitkomst van de procedure. Andersom is de situatie denk-

baar dat door een derde-belanghebbende bezwaar wordt ingediend tegen een

voor de geadresseerde begunstigend besluit. In dat geval behoort in ieder

geval de geadresseerde te worden gehoord; voor wat betreft derde-belangheb-

benden met een parallel belang aan dat van de bezwaarmaker vind ik dat heel

wat minder vanzelfsprekend. Immers, als zij zich met het met het primair

besluit niet konden verenigen, dan hadden zij hiertegen zelf een bezwaar-

schrift kunnen indienen. Door zulks na te laten hebben zij in mijn ogen het

recht verwerkt om via de weg van artikel 7:2 Awb alsnog hun bezwaren tegen

het besluit naar voren te brengen. In het algemeen zou kunnen worden gesteld

dat - in afwijking van het bepaalde in artikel 7:2, eerste lid, Awb - niet alle

belanghebbenden de mogelijkheid zou moeten worden geboden om zich te

doen horen, maar slechts de belanghebbenden die bij de gegrondverklaring

van de bezwaren en het herroepen van het oorspronkelijke besluit in hun

belang zouden worden getroffen.

12.5 Slotopmerkingen 

In dit hoofdstuk werd onderzocht hoe en in hoeverre belanghebbenden in de

bezwaarschriftproce dure moeten worden betrokken. Gebleken is dat belang-

hebbenden in de gelegenh eid moeten worden gesteld zich te doen horen
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indien zij door de gegrondverklaring van de bezwaren en het herroepen van

het oorspronkelijke besluit in hun belang zouden worden getroffen. 
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737 Nota naar aanleiding van het Eindverslag 22 495, blz. 11-16.
738 Zie artikel 37, eerste lid Wet RvS jº artikel 18 Beroepswet. 
739 Zie hierover uitgebreid hoofdstuk 5. 
740 Zie Schreuder-Vlasblom 1999, p. 149.
741 PG Awb II, p. 416.
742 PG Awb II, p. 416.

Hoofdstuk 13

De bestuursrechterlijke procedure

13.1 Een partijengeding

Nadat tegen een overheidsb esluit bezwaar is gemaakt kan een belanghebbende

- blijkens de in artikel 8:1, eerste lid jº artikel 7:1, eerste lid Awb neergelegde

hoofdregel - tegen de beslissing op dat bezwaar beroep instellen bij de recht-

bank. Bovendien is bij de totstandkoming van het nieuwe stelsel van proces-

recht tot uitgangspunt genomen dat ook in bestuursrechtelijke zaken recht-

spraak in twee feitelijke instanties open dient te staan.737 De regel is dat tegen

het vonnis van de rechtbank nog hoger beroep openstaat op de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State, tenzij hoger beroep is openges teld

op de Centrale  Raad van Beroep.738 

Reeds in een eerder hoofdstuk heb ik besproken dat bij de introductie  van dit

nieuwe stelsel van procesrecht een keuze is gemaakt voor de rechtsbescher-

mingsfun ctie als primaire doelstelling van de bestuursrechtspraak.739 Met deze

keuze is aangegeven dat bestuursrechtspraak niet langer wordt gezien als een

middel ter handhaving van het objectieve  recht, maar als een activiteit die

gericht is op het beslechten van een tussen partijen gerezen geschil.  Niet het

gehele  bestuursb esluit is het object van geschil,  maar slechts dat onderdeel

van het besluit dat partijen verdeeld  houdt.  Ingevolge artikel 8:69 Awb is het

de rechter niet toegestaan buiten de grenzen van het aldus aan hem gepresen-

teerde geschil  te treden. Deze ontwikkeling blijft niet zonder gevolgen voor de

rol van belanghebbenden in dergelijke procedures. De verschuiving naar een

stelsel van geschillenbeslechting is namelijk, aldus ook Schreuder-Vlas-

blom,740 gepaard gegaan met een ontwikkeling van een overwegend inquisitoir

naar een meer contradicto ir procesrecht met een daarbij  behorende meer

geprononceerde rol voor partijen. De bestuursrechtelijke procedure is onder

de Awb dan ook met name een partijengeding geworden. Uitgangspunt is,

aldus de MvT bij artikel 8:26 Awb,741 dat in de procedure slechts kan worden

opgetreden door ‘partijen’; zij bepalen de grenzen van het geschil  en hen

komen de processu ele bevoegdheden als vervat in hoofdstuk 8 Awb alle in

gelijke mate toe. 

Opmerk elijk is echter dat in afdeling 8.1.5 Awb dat toch handelt  over partijen,

een algemene bepaling ontbreekt waaruit  kan worden afgeleid  wie als zodanig

moeten worden aangeme rkt. Uit de MvT bij artikel 8:26 Awb wordt evenwel

duidelijk,742 dat ten aanzien van partijen een ondersch eid kan worden gemaakt
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744 Letterlijk: “Het beroep tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid kan worden ingesteld door
(...)”.

tussen de indiener van het beroep schrift,  het verwerend bestuursorgaan en de

overige belanghebbenden die gebruik  hebben gemaakt van de mogelijkheid

om als ‘derde-par tij’ aan het geding deel te nemen. Anders dan ‘derde-par tij-

en’, die toelating door de rechter behoeven, zijn appellant(en) en het verwe-

rend bestuursorgaan derhalve van rechtswege partij. Op de positie van deze

procespartijen zal in het hiernavolgende nader worden ingegaan.   

13.2 De ontvan kelijkheid

13.2.1 De procedu rele buitensluiting ingevolge artikel 6:13 Awb

13.2.1.1 Inleiding

Ingevolge artikel 8:1, eerste lid Awb kan een belanghebbende tegen een

besluit beroep instellen bij de rechtbank. Op dit beroepsrecht voor belangheb-

benden wordt echter in artikel 6:13 Awb een niet geringe beperking aang-

ebracht.  Genoemd artikel bepaalt  dat geen beroep kan worden ingesteld  tegen

een op bezwaar of in beroep genomen besluit door een belanghebbende aan

wie redelijkerw ijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben gemaakt of

administratief beroep te hebben ingeste ld tegen het oorspronkelijke besluit.

Met andere woorden: een belanghebbende die aanvankelijk niet de moeite

heeft genomen om bezwaar of administratief beroep in te stellen, maar mid-

dels het instellen van beroep wel wenst te profiteren van het feit dat een ander

wèl voorziening heeft gevraagd, zal in dat beroep niet worden ontvangen.743 

Artikel 6:13 Awb ziet derhalve op een procedur ele buitensluiting; men mag in

beroep in het geheel niet meer meedoen. Uit de jurisprude ntie blijkt niet -

althans niet expliciet - dat met artikel 6:13 Awb tevens is beoogd een basis te

bieden voor een inhoudelijke buitensluiting. Hiermee wordt gedoeld  op de

situatie dat iemand weliswaar ontvanke lijk wordt verklaard, maar bepaalde

argumenten die verwijtbaar in een eerdere fase niet zijn gebruikt niet meer

mag aanvoeren. In dat opzicht lijkt de uitleg die wordt gegeven aan artikel

6:13 Awb derhalve beperkter dan die welke aan artikel 20.6, tweede lid, Wet

milieubeheer (Wm) is gegeven. Laatstgenoemd artikel omvat als hoofdregel

dat beroep kan worden ingesteld  tegen een besluit als bedoeld  in artikel 20.1

Wm door degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerpbe-

sluit. Hoewel ook artikel 20.6 Wm is geformuleerd als een bepaling die uit-

sluitend lijkt te zien op een beperking van het beroepsre cht,744 is de betekenis

van deze bepaling in de jurisprude ntie echter doorgetrokken naar de vraag

welke bezwaren nog kunnen worden aangevoerd. De Afdeling bestuursre cht-

spraak leidt hieruit expliciet af, dat in beroep slechts die bezwaren kunnen

worden aangevoerd  die hun grondslag vinden in de door appellanten reeds

tegen het ontwerp-b esluit ingebrach te bedenkingen, dan wel die uitsluitend
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747 PG Awb I, p. 361.
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betrekking hebben op wijzigingen die nadien zijn aangebracht ten opzichte

van het ontwerp-b esluit.745 Overigens is het opmerke lijk dat de Afdeling aan

de inhoudelijke buitensluiting op grond van artikel 20.6 Wm wel het dictum

‘niet-ontvankelijk’ verbindt,  als ware het tóch uitsluitend een ontvankelijk-

heidskwestie.746 Juister is het echter, zoals de Afdeling in de fuik-jurispruden-

tie onder de Awb wel doet, in dat geval uit te spreken dat bepaalde bezwaren

buiten beschouwing zullen worden gelaten. Personen worden immers niet-

ontvanke lijk verklaard, bezwaren daarentegen worden gegrond of ongegrond

verklaard, dan wel buiten beschouwing gelaten. 

13.2.1.2 Legitimatie  voor de procedu rele buitensluiting

Wat is nu de legitimatie voor de in artikel 6:13 Awb neergelegde procedu rele

buitensluiting? Op dit punt dringt zich een vergelijking op met artikel 334 Rv

dat voor het civiele procesrecht een algemene grondslag biedt om een na

berusting ingesteld  appel niet-ontvank elijk te verklaren. Zij het dat artikel

6:13 Awb een beperkter reikwijdte  heeft dan artikel 334 Rv. Artikel 6:13 Awb

biedt immers slechts een grondslag voor een niet-ontvankelijkverklaring

vanwege het verwijtbaar niet aanwenden van rechtsmiddelen en niet, zoals

artikel 334 Rv, vanwege berusting in het algemeen. Toch is ook de gedachte

achter artikel 6:13 Awb er een van berusting; een belanghebbende heeft het

recht verwerkt om in beroep of hoger beroep op te komen tegen hetgeen

waarin hij in een eerdere procedu rele fase heeft berust door geen voorziening

te vragen. 

Deze procedu rele buitensluiting van potentiële  procespartijen die in een eerde-

re procedu rele fase verwijtbaar hebben stilgezeten past bij de wens om met de

inrichting van de bestuursrechtelijke procedure een adequaat kader te schep-

pen voor het bindend beslechten van geschillen. Aldus wordt voorkomen, zo

stelt de memorie  van toelichting,747 dat belanghebbenden pas in een latere fase

met hun bezwaren komen. Deze gedachte  heeft tot gevolg dat iemand die

verwijtbaar geen bezwaar (of in voorkomende gevallen: administratief beroep)

heeft ingesteld  is uitgesloten van beroep in eerste aanleg en - ingevolge artikel

6:13 jº 6:24 Awb - evenzeer van hoger beroep. Maar hoe zit het nu in het

geval iemand verwijtbaar geen beroep bij de rechtbank heeft ingesteld, doch

later wel in hoger beroep wenst op te komen tegen het vonnis van de recht-

bank? Nicolaï heeft er ons op gewezen dat een strikt tekstuele  uitleg niet kan

leiden tot de conclusie  dat het hoger beroep in een dergelijk  geval geblok-

keerd is.748 Artikel 6:13 Awb spreekt,  aldus Nicolaï,  slechts van het verwijt-

baar niet ingesteld  hebben van bezwaar of administratief beroep. De jurispru-

dentie wijst echter duidelijk  in een andere richting; degene die verwijtbaar
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749 Zie ABRS 25 maart 1996, NJB 1996, p. 895, nr. 31 en CRvB 7 januari 1997, JB 1997, 68. Vgl.
eveneens de MvT bij artikel 37 WetRvS en artikel 18 Beroepswet: PG Awb II, p. 541, resp. p. 560.

750 VzABRS 8 november 1995, JB 1995, 335 m.nt. R.J.G.H.S.

geen beroep heeft ingesteld  zal in hoger beroep worden buitengesloten.749

Gelet op de - hiervoor uiteengez ette - ratio van artikel 6:13 Awb is dit ook

goed te begrijpen; indien iemand heeft berust in een besluit van een bepaalde

inhoud, dan heeft hij daarmee het recht verwerkt daartegen op een later mo-

ment nog voorziening te vragen. 

13.2.1.3 Het criterium ‘redelijkerw ijs verwijtbaar’ in de jurisprude ntie 

Inleiding

Bepalend voor de vraag of een belanghebbende die zelf geen bezwaar of

beroep heeft ingesteld  in een latere procedur ele fase moet worden buiteng-

esloten, is blijkens artikel 6:13 Awb of aan betrokkene redelijkerw ijs kan

worden verweten dat hij destijds geen bezwaar of beroep heeft ingesteld.

Wordt deze vraag bevestigend beantwoord  dan volgt een niet-ontvankelijkver-

klaring. Met het criterium ‘redelijk erwijs  verwijtbaar’ wordt echter aangege-

ven dat het stilzitten in een eerder stadium van de procedure niet zonder meer

tot een buitensluiting behoeft te leiden; er kunnen met andere woorden ge-

gronde redenen zijn waarom iemand niet eerder met zijn bezwaren naar voren

is gekomen. De vraag die hieruit voortvloeit  is wanneer er dan precies sprake

is van het ‘redelijkerw ijs verwijtbaar’ niet ingesteld  hebben van bezwaar of

beroep?

Wèl redelijkerw ijs verwijtbaar

In de eerste plaats blijkt dat het geval indien een belanghebbende aanvank elijk

niet de moeite heeft genomen om bezwaar of administratief beroep in te stel-

len maar middels  het instellen van beroep wenst te profiteren van het feit dat

een ander wèl voorziening heeft gevraagd. Zie bijvoorbee ld ABRS 10 juli

1997, AB 1998, 88: “Appe llante heeft geen feiten of omstandigheden aang-

edragen op grond waarvan moet worden geoorde eld dat haar redelijkerw ijs

niet kan worden tegengeworpen geen bezwaar te hebben gemaakt”. Eveneens

kan worden gewezen op ABRS 8 januari 1998, AB 1998, 194, waarbij  appel-

lanten voorafgaand aan het beroep geen bezwaar hadden gemaakt:  “Dien-

aangaande is gesteld nog gebleken dat hun redelijkerw ijs niet verweten kan

worden dat niet te hebben gedaan”.  

Een tweede regelmatig  voorkomende situatie is, dat burgers denken in opvol-

gende fasen zonder meer in elkaars positie te kunnen treden. Ook dan wordt

aangenomen dat het niet instellen van bezwaar of beroep redelijkerw ijs ver-

wijtbaar was. Een voorbeeld  vormt het geval waarbij  bezwaar werd ingesteld

tegen een aanzegging bestuursdwang door de directeur/en ig aandeelhoude r,

waarna de procedure in beroep wordt voortgezet door de b.v. als zodanig.750

De b.v. werd in dat beroep niet-ontvank elijk verklaard, omdat zij als zodanig

verwijtbaar geen bezwaar heeft gemaakt.  Datzelfde deed zich voor in het

geval van een vereniging welke in beroep opkwam voor het belang van haar

leden, terwijl in een eerdere procedu rele fase door deze leden op persoonlijke
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751 CBB 5 juli 1997, RAwb 1998, 13; CRvB 7 januari 1997, JB 1997, 68; VzABRS 22 juli 1999, AB
1999, 442 m.nt. MSV en VzABRS 5 septemb er 1995, AB 1996, 154, al ging het in laatstgenoemde
uitspraak om een buitensluiting ingevolge artikel 20.6 Wm.

752 VzABRS 8 november 1995, JB 1995, 335 m.nt. R.J.G.H.S.
753 Een uitzondering vormt ABRS 1 juni 1999, AB 1999, 313 m.nt. MSV. Hoewel het hier eerder een

omgekeerde toerekeningsconstructie betrof had het uiteindelijk wel hetzelfde resultaat. Nadat
appellant in bezwaar en beroep was opgetreden namens de Stichting Vlissingse Zeilvaartschool
Bestevaer i.o. stelde hij hoger beroep in op eigen naam. De Afdeling omzeilt de problematiek  van
artikel 6:13 Awb, zij het niet met zoveel woorden, door te overwegen dat het ervoor moet worden
gehouden dat appellant door in voorgaande procedurele fasen namens de Stichting te procederen
blijk heeft willen geven van zijn serieuze voornemen tot het oprichten  van een zeilschool. Daarmee
lijkt te worden aangenomen dat ook de bezwaarschriftprocedure en het beroep bij de rechtbank
moeten worden geacht te zijn gevoerd door de oprichter  in eigen persoon. Hier wordt het appel
dus niet toegerekend aan de indiener  van het bezwaar en beroep, maar juist andersom. Wellicht
reden voor de Afdeling om deze weg te volgen is dat in het andere geval de vraag naar de
belanghebbendheid van de Stichting i.o. niet ‘daargelaten’ had kunnen worden, hetgeen zij nu wel
heeft gedaan.   

754 Eveneens gepubliceerd in JB 1995, 336. In gelijke zin: ABRS 24 februari 1998, JB 1998, 95.

titel was opgekomen.751 Overigens lijkt de jurisprude ntie wel enige ruimte te

laten om onder omstandigheden een partijstellingsfout te passeren. Het zou

dan moeten gaan om gevallen waarin de appellanten op zodanige wijze met

elkaar zijn te vereenzelvigen dat het aangewende rechtsmiddel kan worden

toegerekend aan degene die in een eerder stadium voorziening heeft gevraagd.

Het blijkt echter wel te gaan om heel bijzondere gevallen:752

“Voor een dergelijke afwijking kan naar het oordeel van de Voorzitter slechts in bijzondere

gevallen aanleiding zijn, en dan alleen wanneer vaststaat dat de belangen van de één identiek

zijn aan de belangen van de ander en daarover voor andere betrokkenen  in het rechtsverkeer

geen enkele onduidelijkheid of onzekerheid kan hebben bestaan”. 

Onduid elijk is echter welke bijzondere gevallen de Voorzitter daarmee precies

voor ogen hebben gestaan. Uit de jurispruden tie zijn vooralsnog weinig voor-

beelden bekend waarin een dergelijke toerekenin gsconstru ctie is toegepas t.753

 

Tot slot is er nog een derde categorie  van gevallen waarin blijkens de jurispru-

dentie het beroepsrecht ingevolge artikel 6:13 Awb wordt beperkt.  Hierbij

gaat het om gevallen waarbij  het recht om in hoger beroep te komen wordt

ontzegd aan burgers die in eerste aanleg niet zelf tegen een besluit zijn opge-

komen, maar slechts als ‘derde-par tij’ op voet van artikel 8:26 Awb zijn

toegelaten. Zie bijvoorbee ld ABRS 13 november 1995, AB 1996, 178 m.nt.

PvB:754 

“Appellante (...) heeft tegen het bestreden besluit geen beroep ingesteld bij de rechtbank,

maar is door de rechtbank op voet van art. 8:26, eerste lid, Awb als partij toegelaten. Niet is

gebleken van feiten of omstandigh eden die met zich brengen dat aan het achterwege blijven

van een beroep bij de rechtbank kan worden voorbijgegaan. In tegendeel, redelijkerwijs kan

dat achterwege blijven aan appellante (...) worden verweten”. 

De omstandig heid dat iemand op grond van artikel 8:26 Awb als procespa rtij

tot de procedure in eerste aanleg is toegelaten kan dus niet verhinderen dat

deze nadien van hoger beroep wordt uitgesloten.  

Niet redelijkerw ijs verwijtbaar
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755 Zie bijvoorbeeld ABRS 5 december 2001, AB 2002, 171 m.nt. K.J. de Graaf.
756 PG Awb I, p. 361.
757 ABRS 6 januari 1997, AB 1997, 86 m.nt. FM. Zie hierover ook Van Buuren in diens noot onder

ABRS 13 november 1995, AB 1996, 178.
758 VzABRS 24 oktober 1994, AB 1995, 222 en VzABRS 9 mei 1996, AB 1996, 407.

Wanneer is het niet ingesteld  hebben van bezwaar of beroep dan niet redelij-

kerwijs verwijtbaar?  Dit lijkt met name dan het geval, indien de bezwaren aan

de zijde van de belanghebbende pas zijn opgekomen naar aanleiding van de

bestreden beslissing op bezwaar of het vonnis van de rechtbank.755 In de

memorie  van toelichting op artikel 6:13 Awb wordt het voorbeeld  genoemd

van een belanghebbende die geen bezwaar heeft gemaakt tegen een voor hem

gunstig  oorspron kelijk besluit,  maar vanzelfsprekend wel de mogelijkheid

dient te krijgen om beroep in te stellen tegen een door een derde-belangheb-

bende uitgelokte  beslissing op bezwaar waarbij  het oorspronkelijke besluit is

herroepen.756 Het niet ingesteld  hebben van bezwaar tegen een voor hem

gunstig  besluit kan deze belanghebbende uiteraard niet worden verweten. Zo

geldt ook dat wanneer bezwaren pas ontstaan naar aanleiding van een uit-

spraak van de rechtbank, het bepaalde in artikel 6:13 Awb niet in de weg staat

aan het recht om in hoger beroep te komen.757 

Daarnaast is het denkbaar dat een belanghebbende door een beslissing op

bezwaar niet in een slechtere positie is komen te verkeren dan op basis van het

primair besluit het geval was, maar hem anderszins niet kan worden verweten

destijds geen bezwaar te hebben gemaakt.  Op dit punt zou een parallel denk-

baar zijn met de jurisprude ntie inzake de verschoonbare  termijnovers chrij-

ding, waar overschrijding van de bezwaar- of beroepste rmijn onder omstan-

digheden wordt gesauveerd. Bijvoorbe eld omdat het besluit niet op een juiste

wijze is gepubliceerd. Zo is uit de jurispruden tie op grond van artikel 20.6

Wm bekend dat het achterwege blijven van een kennisgeving als bedoeld  in

artikel 13.4 aanhef en onder b Wm als een grond wordt gezien om een belang-

hebbende alsnog in zijn beroep tegen definitieve besluit te ontvangen.758

13.2.1.4 De procedu rele buitensluiting beoorde eld

Inleiding

Zoals hierboven is uiteengezet vindt de procedu rele buitensluiting ingevolge

artikel 6:13 Awb vooral zijn grond in de wens om het bestuursprocesrecht zo

in te richten dat het een adequaat kader biedt voor een efficiënte  beslechting

van bestuursrechtelijke geschillen. Op zichzelf  is dat streven zeer legitiem.

Men mag nu eenmaal van een burger verwachten dat hij op een verantwoorde

wijze procedee rt; een burger die aanvanke lijk stil blijft zitten of niet goed

heeft zitten opletten verspeelt  zijn mogelijkhe id om in een latere fase alsnog

voorziening te vragen. Tegelijke rtijd echter dienen we er wel voor te waken

dat burgers niet te snel worden afgevangen op processu ele missers, waarvan

zij de gevolgen niet goed hebben kunnen inschatten. Bezien we nu het toepas-

singsgebied van artikel 6:13 Awb dan blijken zich daar, gelet op de jurispru-

dentie nogal eens ongelukken voor te doen, die de vraag doen rijzen of met de

uitleg die thans aan artikel 6:13 Awb wordt gegeven het beroepsrecht niet te

zeer wordt beperkt.  Ter beantwoording van deze vraag zou een ondersch eid
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759 Zie eveneens De Waard 1999, p. 46-47.
760 Zie bijvoorbeeld in die zin: Oldenziel, Commentaar Awb, artikel 6:13 Awb.

kunnen worden gemaakt in de drie hiervoor op basis van de jurisprude ntie

reeds onderscheiden categorieën van gevallen.759

Zaken waarvoor artikel 6:13 Awb typisch is geschreven  

In de eerste plaats zijn er de gevallen waarvoor artikel 6:13 Awb nu juist

typisch lijkt te zijn geschreven. Dit zijn de situaties waarin een burger geen

bezwaar of beroep wenste  in te stellen of niet goed heeft opgelet,  maar in een

latere procedu rele fase alsnog wenst te profiteren van het feit dat een ander

wel voorziening heeft gevraagd. Ik heb in dit soort gevallen met een procedu-

rele buitensluiting weinig moeite. 

Overigens rijst hierbij wel de vraag wat nu precies moet worden verstaan

onder het ingesteld  hebben van bezwaar of administratief beroep. Ik zou

menen dat het in ieder geval moet betekenen dat de oordelende instantie op

het ingediende bezwaar- of beroepsschrift heeft beslist. Het is naar mijn op-

vatting - anders dan wat bijvoorbee ld Oldenziel betoogt - niet noodzak elijk en

ook niet juist om te eisen dat het bezwaar of administratief beroep ontvank-

elijk was, zodat de oordelende instantie het bestreden besluit inhoude lijk heeft

kunnen beoordelen.760 Het kan toch immers niet zo zijn, dat een niet-ontvank-

elijkverklaring in bezwaar ingevolge artikel 6:13 Awb in de weg staat aan een

beroep op de bestuursrechter;  wanneer iemand in bezwaar niet-ontvank elijk is

verklaard vanwege bijvoorbee ld overschrijding van de bezwaartermijn, dan

moet hij toch in een daartegen gericht beroep worden ontvangen? Nu zou men

kunnen redeneren - en dat is waarschijn lijk ook wat Oldenziel doet - dat

artikel 6:13 Awb daaraan ook helemaal niet in de weg hoeft te staan, omdat

genoemde bepaling alleen dan het recht van beroep blokkeert indien verwijt-

baar geen bezwaar is gemaakt.  Met andere woorden: als blijkt dat de termijn-

overschrijding verschoonbaar was dan vormt artikel 6:13 Awb helemaal geen

belemmering. Het probleem is echter dat er in deze gedachtegang reeds in het

kader van de beoordeling van de ontvankelijk heid van het beroep een oordeel

ten gronde moet worden gegeven over de juistheid van de beslissing op be-

zwaar en dat is een beeld dat mijns inziens niet goed past in ons bestuurspro-

cesrecht.  Het zou zuiverder zijn om de enkele omstandig heid dat op het ing-

ediende bezwaarschrift  is beslist reeds voldoende te achten om een procedure-

le buitensluiting op grond van artikel 6:13 Awb achterwege te laten. Door de

niet-ontvank elijk verklaarde bezwaarmaker aldus in zijn beroep te ontvangen

kan deze vervolgens een oordeel krijgen over de juistheid van de niet-ont-

vankelijkverklaring in bezwaar,  uiteindelijk  uitmondend in een gegrond of

ongegrondverklaring van dat beroep.

Partijstellingsfouten   

Naast de zaken waarvoor artikel 6:13 Awb typisch lijkt te zijn geschreven zijn

er de gevallen waarin een processu ele fout is begaan over de partijstelling. Dit

zijn de situaties waarbij  burgers denken in opeenvolgende procedu rele fasen

zonder meer in elkaars positie te kunnen treden. Als voorbeeld  noemde ik

hiervoor al de situatie dat een besloten vennootschap in bezwaar opkomt tegen
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een aanzegging bestuursdwang, waarna de procedure in beroep wordt voortge-

zet door de directeur/en ig aandeelhouder van de besloten vennootschap. Deze

laatste werd ingevolge artikel 6:13 Awb niet in zijn beroep ontvangen, omdat

hij verwijtbaar geen bezwaar had gemaakt.  Nu mag van een profession ele

gemachtigde worden verwacht dat hij dit soort partijstellingsfouten weet te

voorkomen, maar in het geval van een juridische leek vind ik dat toch wat

minder vanzelfsprekend. Bovendien zijn de gevolgen vaak ook wel erg wrang.

Neem nu het geval van de besloten vennootschap en de directeur/en ig aan-

deelhouder.  Duidelijk  is dat in beide procedur ele fasen wordt opgekomen voor

nagenoeg hetzelfde belang; echter omdat voor dit belang formeel gezien niet

dezelfde partij opkomt als die de bezwaarschriftproced ure heeft gevoerd

wordt het beroep niet-ontvank elijk verklaard. Het (vervelende) gevolg is dus

dat het belang waarvoor beide partijen opkwamen door een dergelijke vorm-

fout zonder rechtsbescherming blijft. 

Een minder formalistische benadering zou mijn voorkeur genieten. Dit zou

bijvoorbee ld goed kunnen wanneer de juiste partij zich zelf tijdig in de proce-

dure heeft gemengd. Zo ging bijvoorbee ld hangende beroep bij de Afdeling de

eigendom van het zomerhu is waar het geschil  betrekking op had over op een

ander. Deze laatste was echter wel als partij op grond van artikel 8:26 Awb

toegelaten. Omdat het procesbelang geheel was overgegaan op de rechtver-

krijgende werd deze door de Afdeling als appellant aangeme rkt.761 Een derge-

lijke vorm van rechterlijke creativiteit  zal echter in veel gevallen waarin

problemen rijzen omtrent de partijstelling geen uitkomst bieden. En aangezien

er ook overigens binnen de huidige systematiek van de Awb nauwelijks ruim-

te om dergelijke problemen te omzeilen, lijkt voor een oplossing een wijziging

in de Awb noodzakelijk. Ik zou er voor willen pleiten om in hoofdstuk 6 Awb

een voorziening te creëren, die het mogelijk  maakt een fout in de partijstelling

aan te passen op het moment dat de oordelende instantie op dat punt proble-

men voorziet.  Zoals De Waard er ooit op heeft gewezen zou dit een figuur

kunnen zijn overeenk omstig de in artikel 4:5 Awb geboden mogelijkheid om

vormverzuimen bij het doen van een aanvraag te herstellen.762

Buitensluiting van eerdere ‘derde-partijen’

Wat meer moeite heb ik echter met de derde categorie: de procedu rele buiten-

sluiting in hoger beroep van belanghebbenden die in eerste aanleg als ‘derde-

partij’ op voet van artikel 8:26 Awb tot de procedure zijn toegelaten. Wat is

nu de ratio achter deze buitensluiting? Het lijkt erop dat deze voortkomt uit

een bepaalde visie omtrent de rol van de derde-partij  in de procedure. De

gedachte  lijkt te zijn dat de derde-partij  uitsluitend participeert binnen de

grenzen van het geschil  zoals die door de appellant zijn getrokken en niet zelf

de mogelijkheid heeft om eigen, geheel los van die van de aanlegger staande

bezwaren tegen het bestreden besluit aan te voeren.763 In die gedachtegang

acht men een buitensluiting blijkbaar in de rede liggen om te voorkomen dat

belanghebbenden pas in appel met hun bezwaren naar voren komen. Nu is het

in de eerste plaats maar de vraag of deze visie op de rol van derde-partijen wel
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764 De Waard 1999, p. 47.
765 Dit voorbeeld is ontleend aan ABRS 22 december 1997, Gst. 1998, 7080, nr. 6 m.nt. Teunissen.
766 ‘In beginsel’, omdat het niet ondenkbaar is dat er nog enig restbelang bestaat aan de zijde van de

oorspronkelijk rechthebben de; denk aan de afwikkeling van geleden schade.  

zonder meer juist is. Men zou immers ook kunnen redeneren dat artikel 8:69

Awb - dat zegt dat de rechtbank uitspraak doet op grondslag van het beroep-

schrift én de overgelegde stukken, het verhandelde tijdens het vooronderzoek

en het onderzoek ter zitting - in beginsel ruimte laat aan derde-partijen om

eigen bezwaren naar voren te brengen. Maar los daarvan acht ik een buiten-

sluiting in hoger beroep van belanghebbenden die als derde-partij  hebben

deelgenomen aan het geding in eerste aanleg, weinig gelukkig. Het is toch

voor een ontwikkelde leek nauwelijks te voorzien dat hij, nadat hij in de

rechtbankproce dure als volwaardig  partij heeft geparticipeerd, in appel zal

worden buitengesloten. Men zou immers, zo ben ik met De Waard van me-

ning,764 op basis van de wettekst ook kunnen redeneren dat er twee manieren

zijn om volwaardig  procespa rtij te worden: zelf een rechtsmiddel hanteren, of

- als men weet dat er toch al iemand de zaak aanhang ig heeft gemaakt - via de

weg van artikel 8:26 Awb als zodanig  worden erkend. Het is dan voor een

burger al noodzak elijk om van de rechtspraak ter zake op de hoogte  te zijn

teneinde een dergelijke buitensluiting te kunnen inschatten. Mijns inziens

verdient het aanbeveling om degenen die in beroep bij de rechtbank als partij

op voet van artikel 8:26 Awb zijn toegelaten niet op grond van artikel 6:13

Awb het recht van hoger beroep te ontzeggen.       

13.2.2 Rechtsopvolging

Een bijzonder vraagstuk dat onder andere speelt in het kader van de toepas-

sing van artikel 6:13 Awb vormt de problematiek van de rechtsopvolging.

Niet zelden komt het voor dat hangende een procedure een procespa rtij over-

lijdt of door middel van een fusie of bedrijfsovername ophoudt te bestaan en

de rechtsopvolger onder algemene titel de procedure wenst voort te zetten.

Datzelfde kan zich voordoen in het geval van rechtsopvolging onder bijzonde-

re titel. Wat te doen als een bouwvergunning voor het vergroten van een

vakantiehu is wordt geweigerd en de aanvrager hangende het daartegen ing-

estelde hoger beroep de eigendom van het vakantiehu is overdraagt aan een

derde.765 Kan laatstgenoemde de procedure dan voortzetten in plaats van de

vervreemder?

Het probleem waarop we hier - en ik neem daarbij  de vakantiehuis-casus als

voorbeeld  - stuiten is tweeledig. Allereerst is er een procesbelang-probleem

aan de zijde van de oorspron kelijk rechthebbende. Deze behoorde op het

moment dat het bestreden besluit werd genomen tot de kring van personen

wier belang rechtstreeks bij het besluit was betrokken en is daarmee dus

belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb. Door de rechtsopvolging komt

het procesbelang bij voortzetting van de procedure echter in beginsel te ver-

vallen.766 Daarnaast doet zich evenzeer een probleem voor aan de zijde van de

rechtsopvolger.  Deze kan immers - gemeten naar het moment waarop het

besluit werd genomen - niet zelf als belanghebbende worden aangeme rkt.

Daar komt nog bij dat hem veelal ook ingevolge artikel 6:13 Awb zal kunnen
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worden tegengeworpen dat hij in een eerdere procedu rele fase verwijtbaar

geen voorziening heeft gevraagd. 

Hoe moet nu worden geoorde eld over de positie van de rechtsopvolger?  Gaat

de hoedanig heid van aanlegger in een eenmaal aanhang ig gemaakt geding in

het geval van rechtsopvolging over van de oorspron kelijk rechthebbende op

diens rechtsopvolger?  In geval van rechtsopvolging onder algemene titel

wordt algemeen aanvaard dat de rechtsopvolger de instantie als procespa rtij

op eigen naar voortzet. 767 Voor wat betreft rechtsopvolging onder bijzondere

titel was dit aanvank elijk wat minder vanzelfsprekend. Vóór de inwerkingtre-

ding van de Awb werd in de jurisprude ntie nog overwogen dat het in het

algemeen niet mogelijk  is dat een rechtsopvolger zich in een aanhangige

procedure voegt casu quo deze voortzet indien hij na het verstrijken van de

beroepste rmijn in zijn belang wordt getroffen.768 Onder de Awb wordt daaren-

tegen in beginsel aanvaardt dat met de rechtsopvolging onder bijzondere titel

ook de hoedanig heid van aanlegger in een eenmaal in bezwaar of beroep

aanhang ig gemaakt geschil  overgaat van de vervreemder op de rechtverkrij-

gende.769 Hiervoor geldt echter als voorwaarde dat met de rechtsopvolging

ook de hoedanig heid van rechtstreeks belanghebbende bij het in de aanhang-

ige procedure bestreden besluit in zijn geheel overgaat. 770 De gedachte  is dat

het kunnen voortzetten van de procedu re door de rechtverkrijgende noodzake-

lijk is om te voorkomen dat na de rechtsopvolging het belang ter bescherming

waarvan de procedure in gang is gezet onverkort blijft bestaan, maar er door

de oorspron kelijk rechthebbende noch door de rechtverkrijgende nog rechts-

bescherming kan worden verkregen.

De redenering die in de rechtspraak wordt gevolgd is dat met het overgaan

van de hoedanig heid die ten grondslag ligt aan het rechtsbelang waarvoor de

procedure in gang is gezet,  niet alleen de status van belanghebbende maar ook

de hoedanig heid van procespa rtij overgaat op de rechtsopvolger;  de rechtsop-

volger subrogeert zogezegd in de processue le positie van de oorspron kelijk

rechthebbende. Dit heeft als consequ entie dat de oorspron kelijk rechthebben-

de niet langer als beroepsgerechtigde belanghebbende kan worden

beschouwd, maar dat de procedure in zijn plaats wordt voortgezet door diens

rechtsopvolger.  Neem nu het eerder aangehaalde geval waarbij  bouwvergun-

ning is geweigerd ten behoeve van de vernieuwing van een vakantiehu is en de

eigendom hangende het hoger beroep wordt overgedragen. In dat geval kan
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worden gezegd dat met het overgaan van de eigendom ook het rechtsbelang

waarvoor de procedure wordt gevoerd is overgegaan op de rechtsopvolger en

dat deze daarmee ook de hoedanig heid van procespa rtij heeft overgenomen.

De omstandig heid dat de rechtsopvolger in de plaats treedt van de oorspronk-

elijk rechthebbende maakt ook dat hem niet ingevolge artikel 6:13 Awb kan

worden verweten zelf niet eerder in bezwaar of beroep te zijn opgekomen; hij

neemt immers de procedure over in de stand waarin die zich op dat moment

bevindt.  Overigens leidt het overgaan van het rechtsbelang op de rechtsopvo l-

ger nog niet zonder meer tot het overgaan van de hoedanig heid van procespar-

tij. Niet ondenkbaar is immers dat in een geval als hier beschreven aan de

zijde van de oorspron kelijk rechthebbende nog enig restbelang bestaat - zoals

bijvoorbee ld de vergoeding van door het besluit geleden schade - die maakt

dat laatstgenoemde de procedure nog op eigen naam wenst voort te zetten. Pas

als het procesbelang in totaliteit is overgegaan op de rechtsopvolger gaat ook

de hoedanig heid van procespa rtij mee over.

Iets anders ligt het in gevallen waarin het belang geen ontvankelijkheidsver-

eiste is. Neem bijvoorbee ld de getrapte  actio popularis  zoals die in bestem-

mingsplanprocedures en in procedures tegen sommige milieuvergunningen

geldt. Hierbij  kan een ieder - los van de vraag of deze als belanghebbende is te

beschouwen - bedenkingen indienen en is het recht om in een latere procedu-

rele fase op te komen toegekend aan degene die van de mogelijkheid om

bedenkingen in te dienen tijdig gebruik  heeft gemaakt.  Hoe zit het nu met het

beroepsrecht in gevallen als deze wanneer zich hangende de procedure een

rechtsopvolging onder algemene of bijzondere titel voordoet?  

Een voorbeeld  vormt het geval waarbij  in rechte wordt opgekomen tegen de

goedkeuring van een bestemmingsplan door een appellant die eerst na afloop

van de termijn voor het indienen van bezwaren bij de gemeenteraad eigenaar

is geworden van een perceel,  dat de westelijke helft van het plangebied be-

treft. De Afdeling overwoog:771 

“(...) dat een redelijke toepassing van de hiervoor aangehaalde bepalingen  (artt. 27 en 28

WRO, JdeP) met zich meebrengt dat nu het belang bij betrokkenheid in de onderhavige

procedure aanvankelijk alleen bij de toenmalige eigenaar berustte en dit belang door de

verkoop van het perceel in zijn geheel is overgegaan van de toenmalige eigenaar op appellan-

te, de opgebouwde aanspraak op rechtsbescherming overgaat op appellante”. 

Het voortzetten van de procedure is derhalve mogelijk, indien voldoende

aanneme lijk is dat het belang dat kennelijk  de oorspron kelijk rechthebbende

moveerde is overgegaan op de rechtsopvolger.772 Het verschil  met situaties

waarin een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang als ontvankelijkheids-

voorwaarde wordt gesteld is mijns inziens echter dat niet kan worden gezegd

dat als gevolg van de rechtsopvolging onder bijzondere titel het procesbelang

aan de zijde van de oorspron kelijk rechthebbende is komen te vervallen. De

getrapte  actio popularis  staat er immers geenszins aan in de weg dat laatstge-

noemde de procedure op eigen naam voortzet.  Het kan naar mijn opvatting
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dan ook niet zo zijn dat de opgebouwde aanspraak op rechtsbescherming bij

rechtsopvolging onder bijzondere titel van rechtswege overgaat op de recht-

verkrijgende; dat kan slechts indien de oorspron kelijk rechthebbende uitdruk-

kelijk afstand doet van zijn beroepsre cht.  

Resumerend kan worden gezegd dat het kunnen voortzetten van de procedure

door de rechtsopvolger van groot belang is; het voorkomt dat de bescherming

van het belang waarvoor de procedure is ingezet als gevolg van de rechtsop-

volging geheel verloren gaat. De rechtsopvolger behoort de procedure vervol-

gens wel voort te zetten in de stand waarin deze zich op dat moment bevindt.

Daarvoor bestaan in het rechtsverkeer goede gronden; het kan - gelet op de

rechtszek erheid voor andere betrokken partijen - niet zo zijn, dat de rechtsop-

volger de procedure opeens een geheel andere wending kan geven. Nieuwe

twistpunten die door de oorspron kelijk rechthebbende niet meer hadden mo-

gen worden aangevoerd, mogen ook door diens rechtsopvolger niet meer naar

voren worden gebracht.

13.3 Toelating van derden op grond van artikel 8:26 Awb

13.3.1 Belanghebbenden als ‘derde-partij’

Naast de appellant(en) en verweerder kunnen ook zogenaamde procedu rele

derden aan het geding bij de bestuursrechter deelnemen.773 Ingevolge artikel

8:26 Awb kan de rechter tot sluiting van het onderzoek ter zitting belangheb-

benden in de gelegenh eid stellen als partij aan het geding deel te nemen. Door

hen de status van procespa rtij te verlenen bezitten zij de processu ele bevoegd-

heden die hoofdstuk 8 Awb aan partijen toekent.  Zo dienen alle op de zaak

betrekking hebbende stukken door de griffier zo spoedig  mogelijk  aan partijen

te worden toegezonden (artikel 8:39 Awb) en hebben zij het recht om tot tien

dagen voor de zitting nadere stukken in te dienen (artikel 8:58 Awb). Boven-

dien kan de rechtbank, indien partijen daarvoor toestemming geven, bepalen

dat het onderzoek ter zitting achterwege blijft (artikel 8:57 Awb). Partijen

kunnen voorts getuigen en deskundigen meebrengen (artikel 8:60, vierde lid,

Awb). Tot slot zijn de bepalingen omtrent schadevergoeding (artikel 8:73

Awb) en proceskostenveroordeling (artikel 8:75 Awb) gelijkelijk  van toepas-

sing op ‘derde-partijen’.

Artikel 8:26 Awb bepaalt  uitdrukke lijk dat slechts belanghebbenden in de

gelegenh eid worden gesteld om als partij tot het geding te worden toegelaten.

Dit betekent dat sprake moet zijn van een rechtstreeks bij het besluit betrok-

ken belang als bedoeld  in artikel 1:2 Awb. Zo werd een beheerder van een

horeca-onderneming niet als partij toegelaten, omdat hij werd geacht slechts
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over een afgeleid  belang te beschikken bij een tot zijn werkgever gericht

besluit,  houdende ambtshalve inschrijving van de onderneming overeenkom-

stig de Inschrijvingsverordening Bedrijfschap Horeca 1987.774 Evenmin  wordt

een derde als partij toegelaten tot een procedure waarin de appellant opkomt

tegen diens niet-ontvankelijkverklaring in bezwaar.  In dat beroep komt uitslui-

tend de vraag aan de orde of deze niet-ontvankelijkverklaring al dan niet

terecht is geweest en daarbij  is het belang van een derde niet rechtstreeks

betrokken.775 De omstandig heid dat belanghebbenden als partij kunnen wor-

den toegelaten impliceert dat bijvoorbee ld ook bestuursorganen procespa rtij

kunnen zijn. Zo werd het in primo beslissend bestuursorgaan - de facultaire

examenc ommissie  - als partij toegelaten in een beroepsproced ure tegen een in

administratief beroep door het College van Beroep voor de Examens van de

Rijksunive rsiteit Groningen genomen besluit.776 Dat ook in het geval van een

bestuursorgaan moet zijn voldaan aan de eisen van artikel 1:2 Awb bleek waar

burgemeester en wethouders  van Amsterdam niet als partij werden toegelaten

in het beroep tegen de door het dagelijks bestuur van het stadsdeel Buitenvel-

dert verleende milieuvergunning voor het oprichten en in werking hebben van

een sportcomplex. Aangezien de bevoegdh eid tot vergunningverlening ing-

evolge de Wet milieubeheer door het college van burgemeester en wethouders

van Amsterdam was overgedragen aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel

Buitenveldert zijn de belangen van het college niet rechtstreeks bij het bestre-

den besluit betrokken.777

Overigens blijkt uit de evaluatie  van het Awb-procesrecht dat rechtbanken bij

de toepassing van artikel 8:26 Awb vrij ruimhartig  zijn ten aanzien van het

vereiste van rechtstreeks belang.778 Soms worden derden die niet strikt belang-

hebbend zijn, maar wel belang hebben bij de uitspraak toch toegelaten, aldus

de onderzoekers. Opgemerkt wordt dat dit wel eens tot problemen kan leiden

in het geval van beroep tegen besluiten van algemene strekking, dat onder de

Awb mogelijk  is geworden. Ik deel hun conclusie  dat het beleid inzake de

toelating van derden er op neer zou moeten komen dat slechts belanghebben-

den in de zin van artikel 1:2 Awb in de gelegenh eid worden gesteld als partij

te participeren.     

13.3.2 Welke belanghebbenden moeten worden toegelaten?

13.3.2.1 Een discretionaire bevoegd heid in artikel 8:26 Awb?

Op het eerste oog verleent artikel 8:26 Awb de bestuursrechter een discretio-

naire bevoegdheid: “De rechtbank kan (...) belanghebbenden in de gelegen-

heid stellen als partij aan het geding deel te nemen”. Betekent deze ‘kan-bepa-

ling’ nu dat de bestuursrechter discretie wordt verschaft met betrekking tot de
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vraag welke belanghebbenden in de procedure moeten worden toegelaten? Uit

de Memorie  van Toelichting bij deze bepaling valt - zo ben ik met Nicolaï

eens779 - geenszins af te leiden dat de wetgever uitdrukke lijk een discretionaire

bevoegd heid aan de rechter wenste  toe te kennen om te bepalen wie hij als

partij tot het geding toelaat.  Volgens Nicolaï wekt de toelichting eerder de

indruk dat de regering ervan uitgaat dat belanghebbenden die in de procedure

betrokken raken in de gelegenh eid moeten worden gesteld om als partij deel te

nemen en dat er vervolgens slechts een negatieve begrenzing geldt: de rechter

mag geen belanghebbenden tot het geding toelaten aan wie ingevolge artikel

6:13 Awb redelijkerw ijs kan worden verweten in een eerdere procedu rele fase

geen voorziening te hebben gevraagd.780 

Maar dan blijft de vraag wat de wetgever met deze ‘kan-bepaling’ in artikel

8:26 Awb heeft bedoeld. Naar mijn opvatting ziet deze discretionaire be-

voegdhe id niet zozeer op de vraag wie er in het geding moeten worden betrok-

ken, maar veeleer op het aspect hoe deze belanghebbenden moeten worden

uitgenodigd. Blijkbaar heeft de wetgever met de term ‘in de gelegenh eid stel-

len’ bedoeld  dat de rechter zelf belanghebbenden behoort op te sporen en uit

te nodigen. Dit in tegenstelling tot hetgeen is bepaald  in het tweede lid, waar

de rechter de mogelijkheid wordt geboden belanghebbenden middels  een

openbare kennisgeving op de hoogte  te brengen dat een zaak bij hem aan-

hangig  is. Tegen die achtergrond zou de term ‘kan’ zo kunnen worden opge-

vat dat de rechter in beginsel zelf onderzoek doet, maar in plaats daarvan -

indien er mogelijk  onbekende belanghebbenden zijn - ook kan beslissen om

middels  een openbare kennisgeving belanghebbenden uit te nodigen tot het

doen van een verzoek om als partij aan het geding te mogen deelnemen.  

13.3.2.2 Derde-partijen en artikel 6:13 Awb

Aan Nicolaï moet worden toegegeven dat de memorie  van toelichting bij

artikel 8:26 Awb vooral lijkt uit te gaan van een negatieve begrenzing. Met

een zekere stelligheid  wordt aldaar, onder verwijzing naar artikel 6:13 Awb,

opgemerkt dat het vanzelf  spreekt dat het artikel niet beoogt te voorzien in

participatie  door belanghebbenden die geen gebruik  hebben gemaakt van de

mogelijkheid beroep in te stellen dan wel niet-ontvank elijk zouden zijn in hun

beroep.781 Het verwijtbaar niet ingesteld  hebben van bezwaar of beroep wordt

derhalve geacht in de weg te staan aan de mogelijkheid om ingevolge artikel

8:26 Awb als partij tot de procedure te worden toegelaten.

Wat leert ons de jurisprude ntie hierover?  De Afdeling bestuursrechtspraak

heeft in haar uitspraak van 28 augustus 1997, RAwb 1998, 20 m.nt. tB duide-

lijk de visie van de regering overgenomen. Overwogen werd dat de bevoegd-

heid van de rechtbank, verleend bij artikel 8:26 van de Awb, niet zover strekt

dat zij een belanghebbende, die gelet op artikel 6:13 Awb niet in beroep kan

worden ontvangen, langs de weg van artikel 8:26 Awb in de gelegenh eid zou
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kunnen stellen niettemin als partij aan het geding deel te nemen.782 Deze

redenering is echter voor kritiek vatbaar.  Zo stelt Ten Berge in zijn annotatie

bij deze uitspraak dat deze uitleg wel erg ver gaat, omdat artikel 6:13 Awb

zich immers naar de letter beperkt tot het instellen van bezwaar of administra-

tief beroep. Een wat principiëler bezwaar wordt naar voren gebracht door

Schreuder-Vlasblom. Zij wijst er namelijk op dat de bereidheid  om te berusten

in een ten dele ongunstig  besluit niet moet worden bestraft met een weigering

van toelating tot een proces, geëntameerd vanuit tegengestelde belangen, dat

tot een nog ongunstiger uitslag kan leiden.783 Een analoge toepassing van

artikel 6:13 Awb ligt derhalve niet zonder meer in de rede waar het gaat om

het beantwoorden van de vraag wie er op voet van artikel 8:26 Awb als partij

tot het geding moet worden toegelaten.

Bezien we nu de jurisprude ntie dan lijkt het bij toelating als partij op voet van

artikel 8:26 Awb vooral te gaan om degene over wiens rechten en plichten

wordt beslist, of degene wier in een eerdere procedu rele fase behaalde gelijk

opnieuw ter discussie  wordt gesteld.784 Zo wordt bijvoorbee ld de vergunning-

houder opgeroepen in een beroep dat is gericht tegen de ongegrondverklaring

van eisers bezwaar en daarmee het in stand laten van de verleende bouwver-

gunning.785 Hetzelfde geldt voor een (vermeende) overtreder in het geval

hangende het bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek tot handhaving, een

voorlopige voorziening wordt gevraagd.786 

De in art. 8:26 Awb neergelegde bevoegdh eid wordt echter niet alleen toege-

past ten behoeve van de geadresseerde van het bestreden besluit,  maar ook ten

aanzien van derde-belanghebbenden. In de Memorie  van Toelichting wordt als

voorbeeld  genoemd dat het bezwaar van de derde gegrond is verklaard en de

aanvank elijk begunstigde in beroep gaat.787 De derde-belanghebbende zal dan

als partij in dat beroep moeten kunnen deelnemen.  Ook in het geval het

beroep zich richt tegen een in bezwaar gehandhaafde weigering van een

standplaatsvergunning behoort - aldus de Afdeling bestuursrechtspraak - de

concurrent van de aanvrager in de gelegenh eid moet worden gesteld aan het

geding deel te nemen.788

13.3.3 Hoe moeten belanghebbenden in de procedure worden betrokken?

Proced urele derden, zo bepaalt  artikel 8:26 Awb kunnen tot sluiting van het

onderzoek ter zitting ambtshalve, op verzoek van een partij of op hun eigen

verzoek als partij tot de procedure worden toegelaten. Uit weinig andere

bepalingen blijkt zo nadrukk elijk de actieve houding van de bestuursrechter
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als uit deze. De ratio van deze actieve houding moet ook hier vooral worden

gezocht in de behoefte  aan (processuele) ongelijkheidscompensatie. Met de

term ongelijkh eid doel ik niet op de fundamen tele ongelijkh eid tussen burger

en bestuur in de zin dat het bestuur de bevoegdh eid heeft tot het eenzijdig

nemen van een gezagsbeslissing - die is immers altijd in gelijke mate aanwe-

zig - maar op de ongelijkh eid ten aanzien van het proces. Weet een burger

zich (tijdig) op de hoogte  te stellen van de omstandig heid dat beroep of hoger

beroep is ingesteld, welke gevolgen dit voor hem kan hebben en wat de pro-

cessuele  mogelijkheden zijn om als partij tegenover de rechter zíjn visie op de

zaak te bepleiten? Tegenover die (veelal) ondesku ndigheid  en onweten dheid

van de burger mag een actieve, compenserende rol van de bestuursrechter

worden verwacht.  Zo heeft hij de bevoegdh eid om derden ambtshalve in de

gelegenh eid te stellen als partij aan het geding deel te nemen en kan hij, in-

dien hij vermoedt dat er onbekende belanghebbenden zijn, ingevolge artikel

8:26, tweede lid, Awb in de Staatscourant doen aankondigen dat een geding

bij hem aanhang ig gemaakt is.

In de eerste plaats lijkt artikel 8:26, eerste lid, Awb te eisen dat de rechter zelf

onderzoek doet naar de kring van aspirant-partijen en deze vervolgens uitno-

digt als procespa rtij aan het geding deel te nemen. In de praktijk impliceert

dit, zo blijkt uit de Awb-evaluatie, veelal een semi-actief onderzoek:789 op

basis van het dossier wordt bezien wier belangen bij het geding betrokken

zijn, bijvoorbee ld door te bezien wie er in eerdere procedu rele fasen (de

bezwaarschriftproce dure en eventueel het geding in eerste aanleg) hebben

verzocht als procespa rtij te worden toegelaten. In artikel 1b, eerste lid van de

Landelijke procesregeling bestuursrecht wordt ten aanzien van deze categorie

van personen opgemerkt dat zij zo mogelijk  binnen twee weken na ontvangst

van het beroepsc hrift, de gronden van het beroep en de op de zaak betrekking

hebbende stukken ambtshalve in de gelegenh eid worden gesteld als partij aan

het geding deel te nemen. Daarmee zijn deze procedu rele derden nog geen

partij; zij worden slechts in de gelegenh eid gesteld  als partij aan het geding

deel te nemen. Teneinde een weloverwogen beslissing van deze derden terza-

ke mogelijk  te maken mag van de bestuursrechter wel een actieve, ondersteu-

nende houding worden verwacht.  Anders  gezegd: de betreffende belangheb-

benden moeten zich wel een juist beeld kunnen vormen van de mogelijke

aantasting van hun belangen. Hiertoe zendt de rechter aan hen het bestreden

besluit,  het beroepschrift  en de gronden van het beroep.790

Met het oog op de voortgang van de procedure, zo stelt de toelichting bij de

Landelijke procesregeling bestuursrecht wordt een reactietermijn  van twee

weken gesteld.791 Maakt de processu ele derde binnen deze termijn kenbaar

van de geboden gelegenh eid gebruik  te willen maken, dan is hij partij in het

geding. Reageert  hij daarentegen niet binnen de genoemde termijn dan wordt

aangenomen dat hij niet als partij aan het geding wenst deel te nemen. Dit

staat overigens naar mijn opvatting niet in de weg aan de mogelijkheid om op

een later moment alsnog een verzoek te doen als partij aan het geding deel te



De bestuursrechterlijke procedure

792 Zie artikel 1b, derde lid Landelijke procesregeling bestuursrecht.
793 Vgl. artikel 1b, derde lid Landelijke procesregeling bestuursrecht.

nemen of een verlate acceptatie  van de uitnodiging als zodanig  op te vatten. Is

men eenmaal als partij tot de procedure toegelaten dan zendt de rechtbank

hen, twee weken nadat zulks is komen vast te staan alle op de zaak betrekking

hebbende stukken en stelt hen daarbij  tevens in de gelegenh eid binnen vier

weken een schriftelijke uiteenzetting over de zaak te geven.792   

Bestaat echter het vermoeden dat er onbekende belanghebbenden zijn dan kan

de rechter ingevolge artikel 8:26, tweede lid Awb in de Staatscourant of

(wellicht beter) middels  enig ander middel doen aankondigen dat de zaak bij

hem aanhang ig is. Er zij overigens op gewezen dat er een duidelijk  verschil

bestaat tussen de hier bedoelde mededeling dat het geding bij hem aanhang ig

is en ‘het ambtshalve in de gelegenh eid stellen’ als hiervoor beschreven. In

het geval een procedu rele derde ambtshalve in de gelegenh eid wordt gesteld

als partij aan het geding deel te nemen wordt hem daarmee een partijstatus

aangeboden, welke hij slechts heeft te accepteren om als partij te kunnen

worden aangeme rkt. De in artikel 8:26, tweede lid, Awb bedoelde mededeling

daarentegen moet veeleer worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen

van een verzoek om als partij tot de procedure te worden toegelaten. Pas naar

aanleiding van een dergelijk  verzoek zal de rechter beoordelen of de verzoe-

ker ook daadwe rkelijk aan de uit artikel 8:26 Awb voortvloeiende eisen vol-

doet om als partij te kunnen worden aangeme rkt. Wordt een dergelijk  verzoek

gedaan of verzoekt een procespa rtij tot participatie  van een derde dan beslist

de rechtbank hierover, zo zegt artikel 1b, tweede lid van de Landelijke proces-

regeling bestuursre cht, binnen vier weken. Vervolgens wordt hen binnen twee

weken nadat zij als partij zijn toegelaten, alle op de zaak betrekking hebbende

stukken toegezonden en hen daarbij  tevens de gelegenh eid geboden om bin-

nen vier weken een schriftelijke uiteenzetting over de zaak te geven.793

13.3.4 Participatie  door derden beoordee ld

13.3.4.1 Doel van de participatie

Zoals Schreuder-Vlasblom terecht heeft opgemerkt is de verschuiving van

handhaving van het objectieve recht naar geschillenbeslechting als doel van

de bestuursrechtspraak gepaard gegaan met een tendens van een overwegend

inquisitoir  naar een meer contradicto ir procesrecht en dus een meer gepronon-

ceerde rol van partijen. Dit betekent dat in de procedure betrokken belangheb-

benden moeten worden gezien als autonome procespartijen; zij bepalen de

grenzen van het geschil  waarover de rechter zich behoort uit te spreken.

Deze visie leidt er tegelijkertijd  toe dat - naast de appellant en verweerder die

van rechtswege partij zijn - ook overige belanghebbenden in de gelegenh eid

moeten worden gesteld als partij aan het geding deel te nemen om zich met

gebruikmaking van de processu ele bevoegdheden die in hoofdstuk 8 Awb aan

partijen worden toegekend te kunnen verweren tegen een mogelijk  (verdere)

aantasting van hun belangen als gevolg van de uitkomst van het geding. Parti-
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cipatie door belanghebbende moet naar mijn opvatting dan ook primair wor-

den gezien als een uitvloeisel van het verdedigingsbeginsel en veel minder als

een middel ter vergaring van informatie  in het kader van een zorgvuldige

rechterlijke besluitvorming.794 Dit verdedigingsbeginsel vereist dat degenen

die als gevolg van de uitkomst van de procedure een (verdere) aantasting van

hun belangen hebben te vrezen, in de gelegenh eid moeten worden gesteld zich

daartegen te verdedigen. Natuurlijk  heeft ook participatie  als procespa rtij tot

doel dat belanghebbenden de mogelijkhe id wordt geboden de geschilbeslech-

tende instantie informatie  te verschaffen, maar dat moet toch vooral worden

gezien in de optiek van de realisering van verdedigingsrechten. Voor zover

het gaat om informatieverschaffing in het kader van de waarheidsvinding

heeft de wetgever aan de rechter andere instrumenten ter beschikking gesteld.

Naast mogelijkheden om getuigen op te roepen (art. 8:46, eerste lid, Awb en

art. 8:60, eerste lid, Awb), deskundigen te benoemen (art. 8:47, eerste lid,

Awb en art. 8:60, eerste lid, Awb) en een gerechtelijke plaatsopneming te

gelasten (art. 8:50, eerste lid, Awb), heeft de rechtbank bovendien de moge-

lijkheid om op grond van art. 8:45, eerste lid, Awb anderen dan partijen te

verzoeken schriftelijk  inlichtingen te geven en onder hen berustende stukken

in te zenden. Degenen die de rechter van voor een deugdelijke rechterlijke

toetsing relevante  informatie  kunnen voorzien dienen derhalve niet enkel om

die reden als partij te worden aangeme rkt. 

13.3.4.2 Omgrenzing van de kring van derde-partijen

Zoals ik hiervoor reeds heb uiteengezet lijkt de ‘kan-bepaling’ in artikel 8:26

Awb zo te moeten worden gelezen dat de rechter wél enige keuzevrijh eid is

gelaten bij het bepalen hoe belanghebbenden tot de procedure moeten worden

toegelaten, maar niet bij het beantwoorden van de vraag welke belanghebben-

den er in het geding moeten worden betrokken.795 Ik denk dat het uitgangspunt

in artikel 8:26 Awb is - en ook zou moeten zijn - dat in beginsel alle belang-

hebbenden de gelegenh eid moet worden geboden om als partij aan het geding

deel te nemen, tenzij ze het recht daartoe hebben verwerkt.

Deze negatieve begrenzing zou inderdaad zijn grond behoren te vinden in de

berustings gedachte  die ook aan artikel 6:13 Awb ten grondslag ligt; een be-

langhebbende behoeft  niet de gelegenh eid te worden geboden zich te verdedi-

gen tegen een belangenschending, waarin  hij reeds op een eerder moment in

de procedure heeft berust.  Een volstrekt analoge toepassing van artikel 6:13

Awb ligt daarentegen niet voor de hand. In de eerste plaats omdat deze bepa-

ling zich daar naar de letter van de tekst niet goed voor leent; zij lijkt vooral te

zijn geschreven voor degene die zelf bezwaar of beroep wenst in te stellen.796

Daarnaast - of beter: in het verlengde hiervan - mag iemand die verwijtbaar

geen bezwaar of beroep heeft ingesteld  en om die reden zelf geen voorziening

meer kan vragen, niet zonder meer ook de mogelijkheid worden ontzegd om

op grond van artikel 8:26 Awb als partij  aan het geding deel te nemen. Zo



De bestuursrechterlijke procedure

797 Vgl. eveneens Schreuder-Vlasblom 1999, p. 151.
798 Dit voorbeeld is ontleend aan CBb 31 december 1996, RAwb 1997, 107 m.nt. tB. Het College wees

het verzoek af, overwegende dat hun belang bij de uitkomst van het geding parallel loopt met dat
van de appellanten, zodat de kans dat zij een eigen inbreng van zelfstandige betekenis zouden kunnen
leveren in het geding klein moet worden geacht.   

mag iemand die heeft berust in een voor hem gedeeltelijk  negatief besluit niet

worden gestraft met een weigering van toelating tot een proces, geëntameerd

vanuit tegengestelde belangen, dat tot een nog ongunstiger uitslag kan

leiden.797 Er zijn weliswaar situaties denkbaar waarin het aan belanghebben-

den toekomende recht om ingevolg  artikel 8:26 Awb als partij aan het geding

deel te nemen is verwerkt,  maar het is niet juist om te eisen dat men voor het

optreden als ‘derde-par tij’ als regel zou moeten voldoen aan artikel 6:13 Awb.

Waar moeten we aan denken bij verwerking van het recht om als ‘derde-par-

tij’ aan het geding deel te nemen? Er zijn naar mijn opvatting welbeschouwd

een tweetal categorieën van gevallen denkbaar.  

Allereerst zijn er de belanghebbenden met een parallel belang aan dat van de

aanlegger. Moet bijvoorbee ld een fruitteler in de gelegenh eid worden gesteld

zich als partij te voegen aan de zijde van een producent van bestrijdingsmid-

delen, die in rechte opkomt tegen het besluit inzake de weigering van toelating

voor een bepaald  bestrijdings middel? 798 Ik denk het niet. Iemand met een

parallel belang aan dat van de aanlegger heeft immers - gelet op het verbod op

reformatio  in peius - niet te vrezen voor een verdere aantasting van zijn be-

langen als gevolg van de uitkomst van het geding. Hij behoeft derhalve niet in

de procedure te worden betrokken om zich te kunnen verdedigen tegen een

nog ongunstiger resultaat.  En voorzover hij aan de zijde van de appellant het

bestreden besluit wenst te bestrijden had hij - even afgezien van de vraag of

zo iemand naar geldend recht wel als belanghebbende kan worden beschouwd

- heel goed zelf beroep kunnen instellen. Door niet zelf voorziening te vragen

heeft hij op andere betrokkenen de indruk gewekt te berusten in het bestreden

besluit,  waarmee hij het recht heeft verwerkt als ‘derde-par tij’ aan het geding

deel te nemen.

Daartegenover staan de belanghebbenden met een tegenges teld belang aan dat

van de appellant.  In beginsel moeten zij in de gelegenh eid worden gesteld als

procespa rtij tot het geding te worden toegelaten. Neem nu het geval dat aan

iemand een vergunning wordt verleend die vervolgens door een derde-belang-

hebbende in bezwaar wordt bestreden. Het bezwaar wordt ongegrond ver-

klaard en de derde-belanghebbende komt daartegen in beroep op bij de recht-

bank. Het spreekt in dat geval voor zich dat de vergunninghouder er belang bij

heeft in het geding te participeren. Er zijn echter gevallen denkbaar waarin

een belanghebbende met een tegenges teld belang aan dat van de appellant zijn

recht om ingevolge artikel 8:26 Awb als partij te participeren heeft verwerkt.

Dat zijn díe gevallen waarin hij door in een eerdere procedu rele fase geen

voorziening te vragen heeft berust in de belangenschending waartegen hij zich

nu wenst te verdedigen. Denk aan een belanghebbende die geen bezwaar-

schrift heeft ingediend tegen de verlening van een bouwvergunning aan zijn

buurman. Een andere omwonende heeft dit wel gedaan met als resultaat dat

aan de verleende bouwvergunning een aantal voorwaarden zijn verbonden.
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Voor de vergunninghouder vormt dit een reden om tegen de beslissing op

bezwaar in beroep bij de rechtbank op te komen. Mij dunkt dat de belangheb-

bende die destijds geen bezwaar wenste in te stellen tegen de verlening van

een bouwvergunning daarmee zijn recht heeft verwerkt om in beroep als

procespa rtij te worden toegelaten teneinde zich te kunnen verdedigen tegen de

vernietiging van de beslissing op bezwaar voor zover daarbij  voorwaarden aan

de vergunning zijn verbonden, anders gezegd: om zich te verdedigen tegen

een situatie die voor hem destijds geen aanleiding vormde daartegen in be-

zwaar op te komen.      

De bestuursrechter behoort derhalve ingevolge artikel 8:26 Awb belangheb-

benden in de gelegenh eid te stellen als partij aan het geding deel te nemen,

tenzij ze het recht daartoe hebben verwerkt.  Hierbij  is het van groot belang dat

de rechter zich goed bewust is van de noodzaak van ongelijkheidscompensa-

tie. Burgers weten veelal niet dat er een procedure aanhang ig is, of kunnen

niet goed inschatten in hoeverre hun belangen door de uitkomst van de proce-

dure zullen worden getroffen. Het is daarom belangrijk  dat de rechter op dit

punt een actieve houding aanneemt door belanghebbenden te traceren en hen

van informatie  te voorzien. Want om met Van Galen en Van Maarseveen te

spreken: “Het beginsel van ongelijkh eidscompensatie is een tere plant in de

tuin van het administratief procesrec ht, maar het is wel zo ongeveer het mooi-

ste dat het administratief procesrecht heeft opgeleverd”.799

13.4 Slotopmerkingen

Nadat in twee voorgaande hoofdstukken de rol van belanghebbenden in res-

pectievelijk  de primaire besluitvormingsfase (hoofdstuk 11) en de bezwaar-

schriftprocedure  (hoofdstuk 12) was besproken, werd in dit hoofdstuk ing-

egaan op de vraag hoe en in hoeverre belanghebbenden in procedures voor de

bestuursrechter moeten worden betrokken. 

Hierbij  is allereerst ingegaan op de positie van de appellant mede in het licht

van het uitgangspunt dat geen beroep kan worden ingesteld  door een belang-

hebbende aan wie redelijkerw ijs kan worden verweten niet eerder bezwaar of

beroep te hebben ingesteld  (artikel 6:13 Awb). Hoewel dit uitgangspunt zeer

legitiem is - men mag van een burger toch verwachten dat hij op een verant-

woorde wijze procedeert - blijkt dat de wijze waarop deze bepaling in de

praktijk wordt uitgelegd nog te vaak tot gevolg heeft dat burgers al te gemak-

kelijk worden afgevangen op processu ele missers. Naast de positie van de

appellant is ingegaan op de problematiek die te maken heeft met het bieden

van gelegenh eid aan belanghebbenden om als ‘derde-par tij’ aan het geding

deel te nemen (artikel 8:26 Awb), mede in samenhang met het bepaalde in

artikel 6:13 Awb. Ook ten aanzien van deze derde-partijen geldt het uitgangs-

punt dat van een belanghebbende mag worden verwacht dat hij verantwoord

procedee rt; een burger verspeelt  de mogelijkhe id om zich te verdedigen tegen

een mogelijke belangenschending, indien hij daarin reeds op een eerder mo-
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ment heeft berust.  Het recht van belanghebbenden om als procespa rtij tot het

geding te worden toegelaten wordt echter te zeer beperkt,  waar - naar geldend

recht - als regel wordt gesteld dat voor het optreden als derde-partij  voldaan

moet zijn aan artikel 6:13 Awb.
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Samenvattingen en conclusies

14.1 Inleiding

In het eerste hoofdstuk van dit boek werd de probleemstelling van het onder-

zoek omschreven als het onderzoeken wie er in procedures over overheidsbe-

sluiten als belanghebbenden behoren te worden aangeme rkt. Aan de hand van

een viertal onderzoeksvragen - verspreid  over de vier delen waaruit  dit boek is

opgebouwd - werd op deze centrale  probleemstelling een antwoord gezocht.  

In dit hoofdstuk dient de balans te worden opgemaa kt. Hiertoe zal allereerst

nog eens worden teruggekeken op de hoofdstukken die achter ons liggen. In

het samenvatten van de vier delen waaruit  dit boek bestaat zullen echter vele

conclusies al komen bovendrijven. Zij monden uiteindelijk  uit in de slotpara-

graaf van dit hoofdstuk, waarbij  over het huidige stelsel van bestuursre chtelij-

ke rechtsbescherming heen een blik op de toekomst zal worden geworpen.  

14.2 Het belangh ebbend e-begrip  in rechtsvergelijkend perspectief

In Deel I werd het belanghe bbende-b egrip in een rechtsvergelijkend perspec-

tief geplaatst.  De vraag die daarbij  centraal heeft gestaan is wat andere rechts-

stelsels ons kunnen leren over de invulling van de kring van beroepsgerechtig-

den en meer in het bijzonder over de relatie tussen het beroepsrecht en het van

toepassing zijnde materiële  recht?  

Een vergelijking met het Duitse bestuursrecht

De rechtsvergelijkende studie heeft zich met name geconcentreerd  op de rol

van het belanghe bbende-b egrip in het Duitse bestuursp rocesrech t. De reden

hiervoor is dat het in Nederland - gelijk in Duitsland - zo langzamerhand

‘commun is opinio’ is dat het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming

primair moet zijn gericht op het bieden van individuele  rechtsbescherming en

dat het aspect van de handhaving van het objectieve recht geen zelfstandige

doelstelling meer vormt van de bestuursrechtspraak. De wijze waarop in

Nederland aan deze visie invulling is gegeven vertoont echter sterke verschil-

len met de inrichting van het Duitse bestuursp rocesrech t. Dit werpt de vraag

op of de inrichting van het Nederlandse bestuursprocesrecht op de wijze

waarop dat nu is gebeurd wel zo vanzelfsprekend is. Voordat we echter de

vraag konden beantwoorden of het Nederlandse stelsel van bestuursre cht-

spraak en in het bijzonder het belanghe bbende-b egrip zou moeten worden

hervormd naar Duits voorbeeld  moest echter eerst meer duidelijkheid ontstaan

over de verschillen en overeenkomsten tussen beide stelsels. 

Vergelijken we nu het Duitse en het Nederlandse stelsel van bestuursre cht-

spraak op hoofdlijnen dan blijkt er een duidelijk  verschil  te bestaan in de
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wijze waarop invulling is gegeven aan de ‘individuele  rechtsbeschermingsge-

dachte’.800 Het Duitse stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming zou-

den we het beste kunnen typeren als een ‘recours subjectif’: centraal staat

hierin de bescherming van de individuele  rechtspos itie van de appellant.  Een

overheidsb esluit wordt ingeval van strijd met een norm van objectief publie-

krecht door de Duitse bestuursrechter slechts vernietigd, indien de geschonden

norm (mede) beoogt het belang van de appellerende burger te beschermen. In

deze ‘dubbele  voorwaarde’ (objectieve onrechtm atigheid  én een door de

beweerd elijk geschonden norm van objectief publiekrecht beschermd belang)

zit een belangrijk  verschil  met het Nederlands bestuursp rocesrech t. Bij ons

vormt niet de rechtspos itie van de burger, maar het overheidsb esluit het voor-

werp van geschil:  het besluit wordt op rechtmatigh eid getoetst en in het geval

van strijd met een norm van objectief publiekrecht vernietigd. Is ons stelsel

van bestuursrechtspraak dan ‘minder’ gericht op individuele  rechtsbescher-

ming? Dat is zeker niet zo, we moeten alleen constateren dat de Awb-wetge-

ver met de keuze voor individuele  rechtsbescherming als primaire doelstelling

van de Nederlandse bestuursrechtspraak niet heeft wíllen kiezen voor een van

beide traditionele  ideaaltypen ‘recours objectif’ en ‘recours subjectif’. Veeleer

heeft de Awb-wetgever een ontwikkeling in het bestuursprocesrecht willen

codificeren waarbij  de bestuursrechter niet langer het besluit aan een objectie-

ve rechtmatigh eidscontro le in volle omvang onderwe rpt, maar zich beperkt tot

het beslechten van het tussen partijen gerezen geschil. 801 Dat wil zeggen dat

de rechterlijke toets zich slechts uitstrekt tot die onderdelen van het bestreden

besluit die tussen partijen uitdrukke lijk in geschil  zijn.     

Het verschil  in de wijze waarop invulling is gegeven aan de notie ‘individuele

rechtsbescherming’ heeft er ook toe bijgedragen dat de kring van beroepsge-

rechtigden in beide landen op een andere wijze is vormgegeven. Voor het

Duitse bestuursrecht geldt dat in het kader van de ontvanke lijkheid moet

worden vastgesteld  of een subjectief publiekrecht van de appellant is geschon-

den. Onder een subjectief publiekrecht moet blijkens de jurisprude ntie worden

verstaan ‘jedes von der Rechtsordnung als schutzwü rdig anerkann te Individua-

linteresse’.D it veronders telt een bijzondere relatie tussen de geschonden norm

van objectief publiekrecht en de getroffenh eid van het belang van een bepaald

rechtssub ject; de geschonden rechtsnorm moet naast de behartiging van het

algemeen belang tevens ten doel hebben het belang van de appellant te be-

schermen. Of het subjectieve recht van de klager inderdaad is geschonden

wordt uiteindelijk  pas bij de beoordeling ten principale  vastgesteld; in het

kader van de ontvanke lijkheid volstaat het, volgens de zogenaamde Möglich-

keitstheorie, aan te tonen dat een dergelijke schending niet absoluut onmoge-

lijk is. Een zeer marginale  toetsing derhalve, die - zo is de ratio - er slechts toe

dient een zodanige drempel op te werpen dat een actio popularis  wordt voor-

komen. 

Ondanks deze marginale  toetsing leidt de in Duitsland gehanteerde

Schutzn ormtheorie  wel tot een beperktere kring van beroepsgerechtigden dan
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die in het Nederlands bestuursp rocesrech t. In Nederland volstaat reeds het

enkele  feitelijk getroffen zijn in een belang om als beroepsgerechtigde te

worden aangeme rkt. De Duitse Schutzno rmtheorie  leidt er echter toe dat een

burger die wel degelijk  feitelijk in zijn belang wordt getroffen geen beroeps-

recht toekomt,  omdat zijn belang niet door de geschonden norm van objectief

publiekrecht wordt beschermd. Hoewel hier en daar de scherpe kantjes van de

Schutzn ormtheorie  zijn afgehaald  doordat burgers onder omstandigheden het

beroepsrecht direct kunnen baseren op het mogelijk  geschonden zijn van een

grondrecht - ik noem als belangrijk ste voorbeeld  de ontvanke lijkheid q.q. van

de geadresseerde van een besluit op grond van het in artikel 2 I GG neergeleg-

de vrijheidsbeginsel - is uit dit onderzoek gebleken dat de kring van beroeps-

gerechtigden in het Duitse bestuursprocesrecht niet alleen in theorie, maar ook

in de praktijk vaak beperkter is dan die in het Nederlandse. Met name bleek

dit uit de verrichte vergelijkende onderzoek ten aanzien van de categorie

omwonenden en concurrenten; in Nederland worden deze zonder meer be-

roepsgerechtigd geacht,  terwijl men in Duitsland op dit punt duidelijk  terug-

houdender is. Eveneens terughoudender is men ten aanzien van belangenorga-

nisaties, voor zover deze wensen op te komen voor andere dan volstrekt eigen

belangen. Waar deze in Nederland in ruime mate toegang tot de rechter vin-

den, daar worden zij in Duitsland in beginsel niet ontvangen. Het beroeps-

recht, zo is de gedachte, wordt immers slechts toegekend ter bescherming van

eigen, subjectieve rechten en van een dergelijk  subjectief recht is in ieder

geval geen sprake indien een rechtspersoon uitsluitend in rechte wenst op te

komen ter behartiging van de groeps- en ideële belangen die hij zich statutair

heeft aangetrokken.    

De eisen van artikel 6 EVRM en artikel 10 EG-Verdrag

Om uiteindelijk  in volgende delen een oordeel te kunnen vormen over de

vraag of ook in Nederland de bestuursrechtelijke rechtsbescherming zou

moeten worden beperkt tot gevallen waarin wordt geklaagd over schending

van rechtsnormen betreffende de eigen rechtspositie, behoorde eveneens nader

onderzoek te worden gedaan naar de verenigbaa rheid van de Duitse

Schutznorm-benadering met Europees- en internationaalrechtelijke eisen die

aan het beroepsrecht in nationale  bestuursrechtelijke procedures worden

gesteld.802 Hiervoor werd een nadere studie verricht naar de op dit punt uit

artikel 6 EVRM en artikel 10 EG-Verdrag voortvloeiende eisen.

Opvallend is dat artikel 6 EVRM sterke overeenkomsten vertoont met de in

het Duitse recht tot uitgangspunt genomen ‘Rechtsschutzgarantie’ van artikel

19 IV GG. Artikel 6, eerste lid, EVRM kan zelfs letterlijk als de equivalent

van het in artikel 19 IV GG neergelegde grondrecht op toegang tot de rechter

worden beschouwd, zij het dat de strekking van eerstgenoemde bepaling niet

is beperkt tot aangelegenheden van strikt bestuursrechtelijke aard. De gedach-

te is echter in beide gevallen dat de functie van de gewaarborgde rechtsbe-

scherming blijkens de formulering van genoemde bepalingen uitdrukke lijk is

gelegen in de bescherming van de individuele  rechtspos itie van de burger.

Aan het in artikel 10 EG-Verdrag neergelegde effectiviteitsvere iste lag oor-
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spronkelijk  een andere doelstelling ten grondslag. Het uitgangspunt leek

aanvank elijk sterk te zijn dat de door een burger aan het EG-recht ontleende

rechten niet om deszelfs wille worden beschermd, maar veeleer ter realisering

van een effectieve doorwerking van het objectieve EG-rech t. Met de uitbouw

van het effectiviteitsvere iste tot een ‘beginsel van effectieve rechtsbescher-

ming’ is inmiddels  echter uitdrukke lijk aansluiting gezocht bij de gemeen-

schappelijke constitution ele tradities der Lid-Staten, zoals die onder andere

zijn neergelegd in artikel 6 EVRM. Daarmee lijkt het Hof - waar het de toe-

kenning van het recht op toegang tot de rechter in nationale  EG-rech telijk

getinte procedures betreft - te hinken op twee gedachten: enerzijds is er het

belang van een effectieve doorwerking van het objectieve EG-rech t, maar

anderzijds lijkt de jurisprude ntie sterk ingegeven door de gedachte  dat de

nationaalrechtelijke rechtsbescherming dient ter bescherming van de individu-

ele rechtspos itie van de burger. 

Kijken we naar de wijze waarop ingevolge artikel 6 EVRM en artikel 10 EG-

Verdrag met het belangve reiste als ontvankelijkheidsvoorwaarde moet worden

omgegaan, dan blijkt ook hier het Duitse recht in sterke mate model te hebben

gestaan. Blijkens de jurisprude ntie van het Europees Hof voor de Rechten van

Mens wordt bij de beantwoording van de vraag of er in een concreet geval kan

worden gesproken van een recht ‘ which can be said, at least on arguable

grounds, to be recognised under domestic  law’ de eis gesteld dat de publie-

krechtelijke rechtsbetrekking, dat wil zeggen de van toepassing zijnde regel-

geving, er op gericht is de rechtspos itie van de klager te bepalen. Een achter-

af, los van de beoogde uitwerking van de publiekrechtelijke rechtsbetrekking

intredend gevolg lijkt niet voldoende om van een recht in de zin van artikel 6

EVRM te kunnen spreken. Het Hof van Justitie van de EG lijkt een vergelijk-

bare Schutznorm-redenering te volgen als het gaat om de beantwoording van

de vraag of in een concreet geval kan worden gesproken van een aan het EG-

recht ontleend recht. Ook daarbij  wordt beoorde eld of de in het geding zijnde

norm van objectief EG-recht beoogd het belang van de klager te beschermen.

Bovendien zijn er redenen om aan te nemen dat aan zowel artikel 6 EVRM als

artikel 10 EG-Verdrag - naar Duits voorbeeld  - geen beroepsrecht voor be-

langenorganisaties kan worden ontleend. We lijken dan ook te mogen aanne-

men dat beide genoemde bepalingen geen dwingend antwoord geven op de

vraag hoe het beroepsrecht in nationale  bestuursrechtelijke procedures moet

worden vormgegeven. Het feitelijke belanghebbende-begrip, zoals we dat nu

in Nederland kennen, lijkt in voldoende mate tegemoet te komen aan de eisen

die artikel 6 EVRM en artikel 10 EG-Verdrag op dat punt stellen, maar ook de

Duitse Schutznorm-benadering lijkt met genoemde bepalingen heel wel ver-

enigbaar. 

14.3 Omgrenzing van de optimale  kring van beroepsgerechtigden

In Deel II werd ingegaan op de vraag aan wie het recht moet worden toege-

kend om van de bestuursrechter een inhoudelijk  oordeel te vragen over een
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naar aanleiding van een bestuursb esluit gerezen geschil.  Die bevoegd heid is

aangedu id als de actie.

Ten aanzien van deze acties kan een ondersch eid worden gemaakt tussen de

zogenaamde afgeleide en de zelfstandige acties.803 Afgeleid  is een actie,

wanneer zij accessoir  is aan een subjectief recht. We treffen dit met name in

het civiele recht aan. Het bestuursrecht daarentegen is moeilijk te ontrafelen

als een geheel van subjectieve publieke rechten. Dit heeft vooral te maken met

het bijzondere karakter van de publiekrechtelijke rechtsbetrekking. Het is

opportuun om te spreken van een rechtsbetrekking tussen burger en bestuur

wanneer zich - bijvoorbee ld naar aanleiding van een aanvraag van de burger

of door het bestuursorgaan gewekte  verwachtingen - een proces van interactie

afspeelt.  In dat geval staan burger en bestuur in een door bevoegdheidsbepa-

lingen en algemene beginselen van behoorlijk  bestuur bepaalde verhouding tot

elkaar. Deze normen leveren de burger weliswaar een aanspraak op jegens het

bestuur, doch op niet meer dan een rechtmatige bevoegdheidsuitoefening. Pas

met het nemen van het besluit wordt deze rechtsbetrekking gefixeerd en wordt

het subjectieve recht gecreëerd. Het uitoefenen van een publiekrechtelijke

bevoegd heid impliceert immers een creatief moment;  het besluit is er primair

op gericht rechten en plichten te scheppen. Daarvóór bestaat het subjectieve

recht nog niet en is er slechts sprake van zogenaamde secundaire rechten die

nog verzilverd moeten worden. Het oprekken van de term subjectief recht tot

de omvang van deze aanspraken jegens het bestuur op inachtneming van de

normen van objectief publiekrecht is weinig zeggend, want wie nu een derge-

lijke aanspraak toekomt kan niet anders dan door tussenkomst van de wetge-

ver worden bepaald. Kenmerkend voor het bestuursrecht is dan ook de zelf-

standige actie; de wetgever bepaalt  wie er bij uitsluiting van anderen beroeps-

recht toekomt.   

In het huidige systeem is het beroepsrecht toegekend aan degene wiens belang

feitelijk bij het bestreden besluit is betrokken. Niet relevant is of diens belang

door de beweerd elijk geschonden norm van objectief publiekrecht wordt

beschermd (Schutznormtheorie) of dat zijn belang in de belangenafweging

had moeten worden betrokken (relativiteitstoets  in de ontvankelijkheidsfase).

Uit het onderzoek is gebleken dat deze benadering past bij de ontwikkeling

van het stelsel van bestuursrechtspraak naar een systeem van rechtsbescher-

ming.804 Deze keuze voor de rechtsbesc hermingsf unctie blijkt uitsluitend te

moeten worden gezien als een ontwikkeling van een procesvariant waarbij  de

bestuursrechtspraak wordt beschouwd als een instrument ter handhaving van

het objectief publiekre cht, naar een op (effectieve) geschillenbeslechting

gericht procesvorm: slechts dat onderdeel van het bestreden besluit wordt

getoetst dat tussen partijen in geding is. 

De vraag wie uiteindelijk  zijn geschil  met een bestuursorgaan aan een rechter

moet kunnen voorleggen kan vervolgens niet los worden gezien van het

rechtsstatelijke element dat in de gebonde nheid van het bestuur aan het recht

de waarborg ligt voor de vrijheid van het individu. Degene die feitelijk wordt
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benadee ld door een overheidsb esluit dat rechtens niet genomen had mogen

worden, behoeft dit niet te accepteren. Daarmee kies ik voor een feitelijk-

belanghebbende-begrip. De achtergrond van deze keuze is echter niet dat een

objectieve rechtmatigh eidscontro le op het bestuurshandelen moet kunnen

worden uitgeoefend, maar dat de bestuursrechtspraak moet worden gezien als

een stelsel van geschillenbeslechting; zij die feitelijk in hun belang zijn ge-

krengd moeten de vraag aan de orde kunnen stellen of het aangevochten

overheidsb esluit of een onderdeel daarvan rechtmatig  is, ongeacht of de be-

weerdelijk  geschonden rechtsnorm het belang van de appellant beoogt te

beschermen.  

Nadat was komen vast te staan dat het beroepsrecht het best kan worden

toegekend aan degene wiens belang feitelijk bij het bestreden besluit is be-

trokken, heeft het onderzoek zich gericht op de vraag of dit betekent dat naast

individuele  belanghebbenden ook collega-bestuursorganen en belangen organi-

saties de bevoegd heid moet worden toegekend om in rechte op te komen voor

zogenaamde boven-ind ividuele belangen. Er blijkt tegen dit soort acties nogal

wat kritiek te bestaan. Dit geldt voor het beroepsrecht voor collega-bestuurs-

organen, maar zeker voor de zogenaamde collectieve acties. Met name ten

aanzien van de belangenorganisaties lijkt meer en meer de opvatting te wor-

den gehuldigd dat hun optreden leidt tot stroperige besluitvorming en het

ontstaan van niet democratisch gelegitimeerde pseudo-overheden. Daar komt

bij dat nu ook politiek enig draagvlak lijkt te zijn voor het afschaffen van het

collectieve actierecht.  Recent lanceerde de VVD -fractie in de Tweede Kamer

het plan voor een initiatief-wetsvoorstel om het beroepsrecht voor actiegroe-

pen af te schaffen indien en voorzover er individuele  belanghebbenden bij een

zaak zijn aan te wijzen die er wel of niet zelf gebruik  van maken. 

Ik ben in dit onderzoek echter tot het oordeel gekomen dat er zowel praktische

als (rechts)theoretische argumenten zijn om te verdedigen dat de mogelijkhe-

den voor belangenorganisaties en ook voor collega-bestuursorganen om in

rechte op te komen voor de door hen behartigde, respectieve lijk de aan hen

toevertrouwde belangen eerder moeten worden gekoesterd dan beperkt. 805 Het

is met name vanuit een oogpunt van evenwicht van machten van belang. Zo

vormt het beroepsrecht voor bestuursorganen een belangrijk  instrument om de

balans tussen de door verschillende bestuursorganen te behartigen deelbelang-

en te bewaken. En ook ten aanzien van maatschappelijke organisaties geldt

dat zij in het stelsel van ‘checks and balances’ een belangrijke ‘coutervailing

power’ kunnen vormen. Daar waar politieke controle  op het overheidsoptre-

den niet afdoende blijkt, omdat daarbij  vaak andere aspecten een rol spelen

dan controle  op de rechtmatigheid, fungeren deze belangenorganisaties als

‘bewaker van de bewakers’;  zij kunnen een belangrijk  tegenwicht bieden aan

de almacht van de overheid.   

14.4 De uitleg van het belangh ebbend e-begrip
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In Deel III stond de vraag centraal of en in hoeverre het belang van verhoging

van de kwaliteit  van de rechtsbescherming en van het voorkomen van compe-

tentieproblemen tussen de civiele en de bestuursrechter dient te leiden tot een

aangepa ste invulling van de vereisten van rechtsbelang en procesbelang.

Ter beantwoording van deze vraag is in hoofdstuk 8 onderzocht of het vereiste

van rechtsbelang, zoals dat in de ontvankelijk heidsjurisp rudentie  van de

bestuursrechter is ontwikkeld, niet te beperkt wordt uitgelegd. Dit vindt onder

meer zijn grond in de omstandig heid dat er door een beperkte  opvatting van

het belanghebbende-begrip, ondanks de doelstellingen van de Awb, nog

steeds in bestuursrechtelijke geschillen te moeten worden teruggevallen op de

burgerlijke rechter. De mogelijkheid hiertoe is door de Hoge Raad geopend in

het Monten egro-arrest.  In deze zaak werden burgers die niet als belangheb-

benden in bestuursrechtelijke zin konden worden aangeme rkt, in hun beroep

ontvangen door de burgerlijke rechter als ‘restrechter’. Om dit soort compe-

tentieproblemen te voorkomen is het van belang de jurisprude ntie van de

bestuursrechter beter af te stemmen op de kring van personen die in het bur-

gerlijk recht een voldoende belang hebben om een actie uit onrechtmatige

daad tegen een besluit te beginnen. Uit het onderzoek is gebleken dat knel-

punten zich met name voordoen waar het gaat om de problematiek van perso-

nen met een zogenaamd afgeleid  belang en bij de uitleg die wordt gegeven

aan het vereiste van persoonlijk  belang. 

Ten aanzien van het vereiste van persoonlijk  belang zijn er tekenen in de

jurisprude ntie dat deze eis op een zodanig  paradox ale wijze wordt uitgelegd,

dat naarmate  de kring van personen wier belangen bij een besluit zijn betrok-

ken groeit, het aantal personen dat als (beroepsgerechtigde) belanghebbende

wordt aangemerkt afneemt.  Dit leidt tot de ongelukkige situatie dat burgers

die ernstig door een overheidsb esluit in hun belangen worden getroffen niet

als belanghebbende worden aange merkt,  enkel omdat zij zich in die getroffen-

heid vergezeld  weten van vele anderen. In hoofdstuk 6 heb ik echter de stel-

ling verdedigd dat een redelijke uitleg van het vereiste dat het moet gaan om

een persoonlijk  belang met zich brengt dat het als een kwalitatief en niet als

een kwantitatief vereiste moet worden opgevat;  een persoonlijk  belang ont-

breekt enkel voor zover een burger wenst op te komen voor een naar zijn aard

boven-individueel belang.806 Gaat het om een naar zijn aard individueel be-

lang, dan mag de enkele  omstandig heid dat vele anderen eveneens in hun

belangen worden getroffen aan het aannemen van belanghe bbendh eid niet in

de weg staan. 

Bij de problematiek van het afgeleide belang daarentegen, gaat het om derden

die een parallel belang hebben aan dat van de geadresseerde en wier belangen

‘slechts’ via bijvoorbee ld een contractue le relatie bij een bepaald  besluit zijn

betrokken. Volgens vaste jurisprude ntie wordt degene met een afgeleid  belang

niet als belanghebbende beschouwd, hetgeen niet zelden tot onbillijke situa-

ties leidt. Het gaat bij de eis van een rechtstreeks betrokken belang - en dus

ook bij de problematiek van het afgeleide belang - om een causaliteitsvraag-

stuk. Op basis van het verrichte onderzoek ben ik - geïnspireerd door de
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causaliteitstheorieën uit het burgerlijk  recht en het strafrecht - tot het oordeel

gekomen dat in het bestuursrecht de leer van de adequate  veroorzaking zou

moeten gelden; voldoende causaal verband bestaat er wanneer de schending

van het belang het redelijkerw ijs voorzienbare gevolg van het bestreden

besluit is.807 Een causa proxima-leer - waarbij  slechts de laatste factor van de

causale  keten relevant wordt geacht - die blijkbaar aan het leerstuk van het

afgeleide belang ten grondslag ligt, moet van de hand worden gewezen. De

conclusie  moet zijn dat de erkenning van een rechtstreeks belang van een

derde met afgeleid  belang moet worden overwogen wanneer redelijkerw ijs

voorzienbaar is dat de geadresseerde van het besluit tegenover die derde niet

anders zal kunnen handelen dan op een voor die derde schadelijke wijze. 

Ook ten aanzien van bestuursorganen en belangenorganisaties blijken zich in

de rechtsprak tijk nog ontvankelijkheidsproblemen voor te doen, in die zin dat

zij niet belanghebbend worden geacht waar dat eigenlijk  wel had gemoeten. 

Voor wat betreft het beroepsrecht voor bestuursorganen hebben deze proble-

men voor het grootste  deel te maken met rechtsstatelijke bezwaren. In de

jurisprude ntie is voorzichtig  een tendens zichtbaar waarbij  bestuursorganen

niet belanghebbend worden geacht,  indien een ander oordeel zou leiden tot

een doorkruising van de wettelijke bevoegdheidsverdeling. Wanneer zulks het

geval is wordt echter niet duidelijk.808 Van een doorkruising van de in het

concrete  geval uitgeoefende bevoegd heid kan geen sprake zijn, nu het toeken-

nen van beroepsrecht aan een collega-bestuursorgaan de bevoegd heid van het

verwerend orgaan om binnen de grenzen van het recht naar eigen inzicht

invulling te geven aan de hem toegekende bevoegdheid, onverlet laat. Eerder

lijkt met die bevoegdheidsdoorkruising te zijn gedoeld  op een twee-wegen-

vraagstuk: kan een bestuursorgaan bij de bestuursrechter worden ontvangen,

indien het tegelijkertijd  uitvoering had kunnen geven aan enige toezichts- of

taakverwaarlozingsregeling? Op dit punt moet echter worden geconcludeerd

dat het niet past in de systematiek van ons bestuursprocesrecht dat de be-

stuursrechter reeds in het kader van de ontvankelijk heid een oordeel ten gron-

de moet geven door zich uit te spreken over de vraag of er sprake was van

taakverwaarlozing, nog daargelaten dat het niet past iemand niet als belang-

hebbende aan te merken op een andere grond dan dat diens belang niet recht-

streeks bij het bestreden besluit is betrokken.  

De ontvankelijkheidsproblemen ten aanzien van belangenorganisaties lijken

vooral te maken te hebben met de criteria van artikel 1:2, derde lid, Awb. In

paragraaf 8.4 heb ik getracht deze eisen te systematiseren om daarmee meer

inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor en beperkingen van het collectieve

actierecht.  De grootste  problemen lijken zich echter voor te doen ten aanzien

van het vereiste ‘in het bijzonder’. Het vereiste dat de rechtspersoon bepaalde

belangen ‘in het bijzonder’ moet behartigen is begrijpelijk, voor zover het

daarbij  gaat om een functione le beperking. Voor zover daarmee tegelijkertijd

wordt beoogd een territoriale begrenzing aan te leggen lijkt het heel wat
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minder gelukkig. Het ware dan ook te prefereren de woorden ‘in het bijzon-

der’ enkel nog functioneel op te vatten.  

Nadat is onderzocht hoe het rechtsbela ng-vereiste  dient te worden uitgelegd is

in hoofdstuk 9 bezien hoe met het belanghe bbende-b egrip dient te worden

omgegaan in een beroep tegen besluiten van algemene strekking. De recht-

vaardiging voor dit onderzoek is gelegen in de omstandig heid dat onder de

Awb - anders dan voorheen - niet alleen beroep openstaat tegen beschikking-

en, maar eveneens tegen besluiten van algemene strekking. Zij het dat die

mogelijkheid vooralsnog niet bestaat ten aanzien van algemeen verbindende

voorschriften en beleidsregels. De vraag die in dit verband werd onderzocht

was hoe in het algemeen bij een beroep tegen besluiten van algemene strek-

king met de criteria voor het beoordelen van de belanghe bbendh eid moet

worden omgegaan nu deze van oorsprong sterk zijn toegespitst op de context

van beschikkingen. 

Ter beantwoording van deze vraag diende er te worden nagegaan wat er nu zo

‘anders’ is aan het beroep tegen een besluit van algemene strekking, dan

wanneer het beroep zich richt tegen een beschikking. Wat opviel is dat er wel

verschillen zijn aan te wijzen, maar dat deze niet principieel maar hooguit

gradueel van aard zijn.809 Zo zal het bij besluiten van algemene strekking niet

zelden voorkomen dat de schending van het belang niet het onmiddellijke

gevolg is van het in geding zijnde besluit, maar dat daarvoor nog juridische

concretisering door middel van uitvoeringsbesluiten nodig is. De vraag of in

een dergelijk  geval kan worden gesproken van een rechtstreeks bij het besluit

betrokken belang is echter niet nieuw; ook bij het beroep tegen beschikkingen

komen we situaties tegen waarbij  nog nadere besluitvorming noodzak elijk is

om van een daadwerkelijke schending van het belang te spreken. De in dat

kader ontwikkelde jurisprude ntie levert een beeld op waarbij  beroep tegen

eerdere besluiten uit de keten eerder mogelijk  lijkt te zijn naarmate  er meer

sprake is van een onomkeerbaar proces in de richting van het echt nadeel

veroorzakende besluit.  Evenmin  nieuw is de problematiek rond het vereiste

van persoonlijk  belang wanneer - zoals bij besluiten van meer algemene

strekking vaak het geval is - de belangen van een zeer grote groep van perso-

nen worden getroffen. Ook dat komt bij beschikkingen - zij het wat minder

frequent - wel voor. En ook dan zou wat mij betreft moeten gelden dat de

enkele  omstandig heid dat een ernstig getroffen burger zich in zijn getroffen-

heid vergezeld  weet van vele anderen op zichzelf  onvoldoende grond is om

iemand de status van belanghebbende te ontzeggen. 

In hoofdstuk 10 is ingegaan op het vereiste van procesbelang. De vraag werd

gesteld of de omstandig heid dat onder de Awb rechtspraak in twee instanties

regel is geworden en de bestuursrechter meer nevenuitspraken doet, leidt of

moet leiden tot een aangepa ste invulling van het begrip procesbelang. 

Uit het onderzoek is gebleken dat het begrip procesbelang onder de Awb geen

andere invulling heeft gekregen, noch dat zich zodanige problemen voordoen

dat aan een fundamenteel andere benadering behoefte  bestaat. 810 De hoofdge-
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dachte  lijkt te zijn dat de bestuursrechter geen uitspraak doet over vragen die

voor partijen enkel nog principiële  betekenis  hebben. Procesbelang bestaat

slechts voorzover de appellant met de uitspraak in een gunstiger positie kan

worden gebracht.  Een probleem doet zich wel voor ingeval de rechterlijke

uitspraak niet op tijd kón zijn door factoren gelegen buiten de invloed van de

belanghebbende. Het gaat dan om gevallen waarin het bestreden besluit

slechts voor bepaalde tijd is verleend, of betrekking heeft op aflopend feitelijk

handelen. In die gevallen behoort - anders dan wat soms in de jurisprude ntie

gebeurt - zonder meer behoud van procesbelang te worden aangenomen. Een

ander opvatting is weinig billijk; dat geldt zeker in het geval een herhaling van

dezelfde rechtsstrijd  tussen dezelfde partijen voorzienbaar is. 

Dit laatste uitgangspunt leidt echter wel tot problemen in het geval van een

appèl van een in het gelijkgeste ld bestuursorgaan. Dit hoger beroep kan voor

het bestuursorgaan niet tot een gunstiger uitspraak leiden en wordt dan ook

niet-ontvank elijk verklaard. Voor zover het bestuursorgaan uitsluitend met het

oog op toekomstige gevallen een oordeel van de appelrechter vraagt is een

niet-ontvankelijkverklaring niet zo problematisch. Vervelender wordt het

echter wanneer het bestuursorgaan - voor het geval het tegelijkertijd  door de

burger ingestelde appel gegrond wordt verklaard - in hoger beroep een oordeel

wenst over de rechtbankuitspraak voorzover daarbij  zijn verweer gedeeltelijk

is verworpen. Alsdan heeft het bestuur toch wel enig ‘belang’ bij een oordeel

over de vraag of de rechtbank op goede gronden tot het oordeel in eerste

aanleg is gekomen. Dit probleem zou echter kunnen worden opgelost door het

toestaan van een beperkt (voorwaardelijk) incidenteel appel.  Anders dan in het

civiele procesrecht kent het bestuursprocesrecht geen wettelijke regeling van

de figuur van het incidenteel appel.  Wel zien we in de jurisprude ntie van de

CRvB dat in een aantal situaties waarin behoefte  bestaat aan een soort inci-

denteel appel zonder wettelijke regeling aan die behoefte  tegemoet gekomen

kan worden. Dit hangt samen met een ruime visie van de CRvB op de devolu-

tieve werking van het appel.  In situaties als hierboven beschreven stelt de

CRvB zich op het standpunt dat het bepaalde in artikel 8:69 Awb er niet aan

in de weg staat ook de primaire grond van het bestreden besluit in het beroep

te betrekken, omdat gedaagde niet kan worden tegengeworpen geen hoger

beroep te hebben ingesteld.811 Deze lijn verdient wat mij betreft navolging. 

14.5 Participa tie door belanghebbenden in besluitvormings- en

bestuurs-

rechtelijke  procedures    

In de voorgaande delen heeft het onderzoek zich gericht op de vraag wie als

belanghebbende zou moeten worden aangemerkt vanuit het perspectief van de

belanghebbende als beroepsgerechtigde. In het vierde en laatste deel van dit

boek is echter gekeken naar de wijze waarop en de mate waarin deze belang-

hebbenden vervolgens in de gelege nheid  moeten worden gesteld om in de

besluitvormingsfase, in bezwaar en in bestuursrechterlijke procedures te
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812 Zie § 11.3.

participeren. De vraag die daarbij  is gesteld luidde: hoe en in hoeverre dienen

belanghebbenden in bestuursrechtelijke besluitvorming of procedures te

worden betrokken? Bij de beantwoording van deze vraag is het karakter van

de procedure en de daarmee samenhangende doelstelling van de participatie

door belanghebbenden als ijkpunt genomen. Ten aanzien van het karakter van

de procedure kan een scheidend moment worden aangebracht tussen het non-

contentieuze bestuurlijke besluitvormingsproces en de primair op geschillen-

beslechting gerichte  procedures daarna. Het primair besluit vormt hierbij het

culminatiem oment:  het markeert een modelwijziging. 

In de fase voorafgaand aan het nemen van een primair besluit is het proces

nog gericht op het in één keer nemen van een in alle opzichten zo juist moge-

lijk besluit.  Het bieden van rechtsbescherming, in de zin van een mogelijkheid

tot (preventieve) geschillenbeslechting, is hier nog geen doel op zichzelf. De

participatie  door burgers moet dan ook niet in de rechtsbeschermingssleutel

worden geplaatst,  maar staat in deze fase uitsluitend in het teken van het

vergaren van voor de besluitvorming relevante  gegevens door het bestuursor-

gaan. Dit zou ertoe moeten leiden dat de hoorprocedure  in de primaire besluit-

vormingsfase, meer dan nu het geval is, wordt opgezet vanuit het belang-

begrip in plaats van het belanghebbende-begrip; er zou meer oog moeten zijn

voor de diversiteit  aan af te wegen belangen en daarmee voor verschillende

typen belangenafwegingen.

Ter beantwoording van de vraag wie er moeten worden gehoord verdient het

aanbeveling een ondersch eid te maken tussen concrete  en meer abstracte

vormen van belangenafwegingen.812 Bij concrete  belangenafwegingen is het

belang ter bescherming waarvan de bevoegdh eid is toegekend te herleiden tot

de individuele  belangen van een of meer aanwijsbare personen. In lijn met de

hoorplicht van artikel 4:8 Awb is het niet nodig om iedere belanghebbende te

horen: het horen van burgers is in die gevallen alleen nodig indien het besluit

steunt op gegevens omtrent feiten en belangen die een bepaald  persoon betref-

fen. Erg verwarrend en bovendien niet juist is het echter dat artikel 4:8 Awb

spreekt van belanghebbenden ‘die naar verwachting bedenkingen hebben’ en

van het geven van ‘zienswijzen’. Het gaat er bij het horen immers niet om de

burger gelegenh eid te bieden zijn belangen te verdedigen tegen een mogelijke

schending daarvan door het te nemen besluit, maar om het vergaren van harde

gegevens omtrent feiten en belangen die deze burger betreffen. Bij abstracte

belangenafwegingen daarentegen zijn de individuele  belangposities achter het

met de bevoegd heid te behartigen publiekrechtelijke belang veelal niet duide-

lijk. Het horen zou hierbij moeten worden gezien als een middel tot het inven-

tariseren van de belangen die in de besluitvorming een rol mogen spelen en op

het vergaren van waardevo lle gegevens omtrent deze belangen. Omdat niet op

voorhand duidelijk  is wie zulk een informatie  kunnen verschaffen ligt een

regeling als die van de openbare voorbereidingsproce dure voor de hand. Het

bestuur behoort alle belanghebbenden de gelegenh eid te bieden zich te doen

horen. Zij kunnen het bestuursorgaan meer inzicht verschaffen in de diversi-
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teit van meespelende belangen en kunnen omtrent deze belangen ook waarde-

volle gegevens aandragen.  

Na het nemen van het primair besluit wijzigen de posities zich. Dan neemt het

primair op geschillenbeslechting gerichte  proces een aanvang. Dit geldt aller-

eerst voor de als hoofdregel verplicht voorgeschreven bezwaarschriftprocedu-

re. In de bezwaarfase vindt een bestuurlijke heroverweging - waarbij  zowel

rechtmatigheidaspecten als beleidskwesties moeten worden betrokken - van

het bestreden besluit plaats. Deze heroverweging behoort echter niet verder te

gaan dan die onderdelen van het besluit,  welke tussen partijen in geding zijn.

Dit karakter van een op geschillenbeslechting gerichte  procesvorm brengt met

zich dat naast de bezwaarmaker andere belanghebbenden in de gelegenh eid

moeten worden gesteld als procespa rtij aan het geding deel te nemen om zich

te kunnen verdedigen tegen een (verdere) aantasting van hun belangen als

gevolg van de uitkomst van het geding.813 In beginsel dient alle belanghebben-

den de mogelijkheid te worden geboden zich te doen horen, tenzij ze het recht

daartoe hebben verwerkt.  Zulks betekent dat belanghebbenden in de gelegen-

heid moeten worden gesteld zich te doen horen indien zij door de gegrondver-

klaring van de bezwaren en het herroepen van het oorspronkelijke besluit in

hun belang zouden worden getroffen. 

Tegen de beslissing op bezwaar kan in beroep en eventueel hoger beroep

worden opgekomen bij bestuursrechter.  Ook hier zal de toetsing zich niet

uitstrekken tot het gehele  overheidsb esluit, maar slechts tot dat onderdeel van

het besluit dat partijen verdeeld  houdt.  De ontwikkeling van het stelsel van

bestuursrechtspraak naar een primair op (effectieve) geschillenbeslechting

gerichte  procesvorm is gepaard gegaan met een verschuiving van een overwe-

gend inquisitoir  naar een meer contradicto ir procesrecht met een daarbij

behorende meer geprononceerde rol voor partijen.

Als partijen van rechtswege hebben de appellant en de verweerder te gelden.

Ten aanzien van aspirant-appellanten geldt een procedu rele buitensluiting, in

de zin dat geen beroep of hoger beroep kan worden ingesteld  door hen die in

een eerdere procedu rele fase verwijtbaar hebben stilgezeten. Dit vindt zijn

grond in de wens om het bestuursprocesrecht zo in te richten dat het een

adequaat kader biedt voor een efficiënte beslechting van bestuursrechtelijke

geschillen. Een burger die aanvank elijk stil blijft zitten of niet goed heeft

zitten opletten verspeelt  zijn mogelijkheid om in een latere fase alsnog voor-

ziening te vragen. Tegelijke rtijd concludeerde ik dat we er wel voor dienen te

waken dat burgers niet te snel worden afgevangen op processu ele missers,

waarvan zij de gevolgen niet goed hebben kunnen inschatten.814 Dit doet zich

bijvoorbee ld voor in gevallen, waarin burgers in opvolgende procedu rele fase

menen in elkaars positie te kunnen treden. Met name wanneer beide partijen

feitelijk voor hetzelfde belang wensen op te komen is het erg wrang wanneer

zij op dit soort fouten in de partijstelling worden afgerekend. Kwalijk is even-

zeer de lijn in de jurisprude ntie waarbij  een belanghebbende die in de proce-
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dure in eerste aanleg op voet van artikel 8:26 Awb als volwaardig  procespa rtij

heeft geparticipeerd op grond van artikel 6:13 Awb het recht van hoger beroep

wordt ontzegd. Dit is zelfs voor een ontwikkelde leek, zonder kennis  van de

jurisprude ntie ter zake, niet te voorzien en gaat dan ook uit van een te beperk-

te uitleg van het bepaalde in artikel 6:13 Awb. 

De bestuursrechter heeft ingevolge artikel 8:26 Awb de bevoegd heid om naast

appellant en verweerder ook andere belanghebbenden in de gelegenh eid te

stellen als partij aan het geding deel te nemen. De grondslag van de participa-

tie door ‘derden’ moet uitsluitend worden gezocht in het verdedigingsbegin-

sel; een belanghebbende moet in de gelegenh eid worden gesteld zich te verd-

edigen tegen een (verdere) aantasting van diens belangen als gevolg van de

uitkomst van het geding. Het betreft hier geen discretionaire rechterlijke

bevoegdheid; belanghebbenden moet de mogelijkheid worden geboden als

procespa rtij te participeren en daarbij  geldt slechts een negatieve begrenzing.

In dit onderzoek heb ik verdedigd dat - in afwijking van het geldend recht -

deze begrenzing niet kan zijn gelegen in artikel 6:13 Awb.815 De bereidheid

om te berusten in een gedeeltelijk  negatief besluit mag immers niet worden

gestraft met een weigering van toelating tot een proces dat tot een nog ongun-

stiger besluit kan leiden. Wel moet de negatieve begrenzing van de kring van

‘derde-partijen’ worden gezocht in de ook aan artikel 6:13 Awb ten grondslag

liggende berustingsgedachte: een belanghebbende behoeft niet de gelegenh eid

te worden geboden zich te verdedigen tegen een belangenschending, waarin

hij reeds op een eerder moment in de procedure heeft berust.

14.6 Slotconclusies

In deze paragraaf kom ik toe aan de slotconclusies van mijn onderzoek. In de

voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk is nog eens ingegaan op de bevin-

dingen en conclusies die uit de vier verschillende delen naar voren zijn geko-

men. Op deze plaats wil ik stilstaan bij de vraag: waar moet het nu heen met

het belanghebbende-begrip? 

Laat ik allereerst beginnen de centrale  probleemstelling van dit onderzoek nog

eens in herinnering te brengen: 

Wie behoren er in procedures over overheidsbesluiten als belanghebbenden te

worden aangem erkt?  

In algemene zin luidt het antwoord op deze vraag: degene wiens belang feite-

lijk bij het bestreden besluit is betrokken. Hij die feitelijk door het besluit in

zijn belang wordt getroffen behoort in de gelegenh eid te zijn alle ten aanzien

van de inhoud en de totstandkoming van het besluit relevante  rechtsgronden

aan te voeren. Hierbij  moeten onder ‘belang’ uitdrukke lijk ook de aan een

bestuursorgaan toevertrouwde belangen en de door rechtspersonen behartigde

algemene en collectieve belangen worden begrepen. Hoewel er sprake lijkt

van een toenemende politieke druk om bestuursorganen en met name belang-
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enorganisaties niet langer beroepsrecht toe te kennen, heb ik in dit onderzoek

aangetoond dat er zwaarwegende rechtsstatelijke en pragmatische argumenten

bestaan om dit beroepsrecht juist van harte te ondersteunen. Handhaaf derhal-

ve het bestaande feitelijk belanghebbende-begrip! 

Meer ‘en détail’ beschouwd blijkt het echter niet louter hosanna met het

belanghe bbende-b egrip van artikel 1:2 Awb. Uit het onderzoek is gebleken

dat de jurisprude ntie van de bestuursrechter waarbij  dit belanghebbende-

begrip in concreto  wordt uitgelegd op een aantal punten moet worden omge-

bogen; het belang van verhoging van de kwaliteit  van de rechtsbescherming

en van het voorkomen van competentieproblemen tussen de civiele en de

bestuursrechter vereist onder omstandigheden een aangepa ste invulling van

het belanghebbende-begrip. Een aantal punten verdienen daarbij  de aandach t: 

•  Bijzonder problematisch is het zonder meer niet-belanghebbend verklaren

van personen met een zogenaamd afgeleid belang. Dat wil zeggen personen

die via een contractue le relatie worden getroffen in een aan dat van hun con-

tractpartner parallel belang. Niet zelden leidt dit tot grote onbillijkheden. In

dit boek doe ik het voorstel om in het bestuursrecht tot een causaliteitsth eorie

te komen naar het voorbeeld  van de adequate  veroorzakingsleer uit het

burgerlijk- en strafrecht;  van een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang

is sprake, indien de schending van het belang het redelijkerw ijs voorzienbare

gevolg van het bestreden besluit is. De erkenning van een rechtstreeks belang

van een derde met afgeleid  belang moet dan ook worden overwogen wanneer

redelijkerw ijs voorzienbaar is dat de geadresseerde van het besluit tegenover

die derde niet anders zal kunnen handelen dan op een voor die derde schade-

lijke wijze.     

•  Ook bij de uitleg dat het moet gaan om een persoon lijk belang doen zich

problemen voor. In de jurisprude ntie is de tendens dat naarmate  de kring van

personen wier belangen bij een besluit zijn betrokken groeit, het aantal perso-

nen dat als belanghebbende wordt aangemerkt afneemt.  Dit leidt tot de - met

name bij besluiten van meer algemene strekking - onbillijke situatie dat een

betrokkene niet belanghebbend wordt geacht om de enkele  omstandig heid dat

hij zich in zijn getroffenh eid in een naar zijn aard individueel belang verge-

zeld weet van vele anderen. Ik heb daarom de stelling verdedigd dat het ver-

eiste van een persoonlijk  belang slechts moet worden opgevat als een kwalita-

tief en niet tevens als een kwantitatief vereiste; een persoonlijk  (ook wel:

kenmerkend) belang ontbreekt aan de zijde van een individuele  burger alleen,

indien deze burger wenst op te komen voor een naar zijn aard boven-individu-

eel belang.  

•  Ten aanzien van bestuursorganen is jurispruden tie ontstaan waarbij  een

bestuursorgaan niet belanghebbende wordt geacht op de grond dat een ander

oordeel zou leiden tot een doorkruising van de wettelijke bevoegdheidsverde-

ling. Ik acht dit onjuist.  Het toekennen van het recht om een besluit ter toet-

sing op rechtmatigh eid aan de bestuursrechter voor te leggen laat - mede gelet

op de rechtstatelijke positie van de rechter - de bevoegd heid van het verwe-

rend orgaan onverlet.  Van een bevoegdheidsdoorkruising kan geen sprake

zijn, noch van een zogenaamd ‘twee-wegenproblee m’.  
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•  Voor wat betreft belangenorganisaties kwam ik tot de conclusie  dat het

vereiste dat een rechtspersoon bepaalde belangen ‘in het bijzonder’ moet

behartigen uitsluitend functioneel moet worden opgevat.  Hierin ook een

territoriale begrenzing te lezen, zoals in de jurisprude ntie blijkt te gebeuren,

acht ik weinig gelukkig. Daarnaast heb ik bepleit  dat het bij de eis van feite-

lijk werkzaamheden op zichzelf  om een alleszins zinvolle eis gaat, waarmee

het kaf van het koren kan worden gescheiden, maar dat daaraan in het geval

van typische groepsbelang-acties minder gewicht moet worden toegekend dan

in het geval van ideëel belang-acties. 

Problemen doen zich echter niet alleen voor bij de uitleg van het

belanghebbende-begrip, maar ook ten aanzien van de mate waarin en de wijze

waarop deze belanghebbenden vervolgens in bestuursrechtelijke besluitvor-

ming of procedures worden betrokken.  

•  Zo werd geconcludeerd  dat bij de beantwoording van de vraag wie er moet

worden gehoord voorafgaand aan het nemen van een primair besluit een

ondersch eid moet worden gemaakt tussen concrete  en meer abstracte  vormen

van belangenafweging. Ten aanzien van de concrete  belangenafweging zou

het aanbeveling verdienen in de hoorplicht van artikel 4:8 Awb - op grond

waarvan belanghebbenden alleen moeten worden gehoord indien het besluit

zou moeten steunen op harde gegevens omtrent feiten en belangen die hem

betreffen - (a) niet langer te spreken van belanghebbenden ‘die naar verwach-

ting bedenkingen zullen hebben’ en (b) niet te spreken van ‘het geven van

zienswijzen’. Ten aanzien van de meer abstracte  vormen van belangenafwe-

ging kan goed de (uniforme) openbare voorbereidingsproce dure van afdeling

3.4 Awb worden gehanteerd.  

•  Met de bezwaarschriftproce dure neemt het primair op geschillenbeslechting

gerichte  proces een aanvang. In deze op geschillenbeslechting gerichte  proce-

dure behoren naast de indiener van het bezwaar, beroep of hoger beroep

derden als procespa rtij tot de procedure te worden toegelaten. Hierbij  fungeert

het belanghe bbende-b egrip van artikel 1:2 Awb als buitengrens, maar niet

iedere belanghebbende behoort te worden toegelaten. Ten aanzien van de

verzoeker blijken zich met name in beroep en hoger beroep problemen voor te

doen die te maken hebben met het uitgangspunt dat geen beroep kan worden

ingesteld  door een belanghebbende aan wie redelijkerw ijs kan worden verwe-

ten geen bezwaar of beroep te hebben ingesteld  (artikel 6:13 Awb). Geconclu-

deerd moet worden dat de toepassing van artikel 6:13 Awb op een aantal

punten moet worden omgebogen. Gedeelte lijk kan dit door een wijziging van

koers in de jurisprudentie; zo zou de omstandig heid dat iemand op voet van

artikel 8:26 Awb als volwaardig  procespa rtij aan het geding in eerste aanleg

heeft deelgenomen niet langer mogen worden uitgelegd als het ingevolge

artikel 6:13 Awb verwijtbaar niet zelf ingesteld  hebben van beroep. Ander-

zijds is behoefte  aan een afzonderlijke wettelijke regeling voor die gevallen

waarin burgers op voet van artikel 6:13 Awb worden afgevangen op fouten in

de partijstelling. Gedacht zou kunnen worden aan een bepaling in hoofdstuk 6

Awb die het mogelijk  maakt om onder omstandigheden tijdens de procedure

een vormfout omtrent de partijstelling aan te passen.
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Ten aanzien van procedu rele derden zou zowel in bezwaar (artikel 7:2 Awb),

als in beroep en hoger beroep (artikel 8:26 Awb) het uitgangspunt moeten

gelden dat belanghebbenden in beginsel als partij tot het geding worden toe-

gelaten om hun belangen te verdedigen tegen een mogelijke (verdere) aantas-

ting daarvan als gevolg van de uitkomst van de procedure, tenzij ze daartoe

het recht hebben verwerkt.  D.i. wanneer een belanghebbende zich wenst te

verdedigen tegen een belangenschending, waarin hij reeds op een eerder

moment in de procedure heeft berust.  Een verdere ontwikkeling van deze

opvatting in de jurisprude ntie kan worden gebaseerd op een analoge toepas-

sing van de aan artikel 6:13 Awb ten grondslag liggende berustingsgedachte.

De - in de jurisprude ntie gehanteerde - letterlijke toepassing van artikel 6:13

Awb als negatieve begrenzing van de in artikel 8:26 Awb aan de bestuurs-

rechter geboden bevoegd heid om belanghebbenden als partij tot het geding

toe te laten, acht ik daarentegen gelet op de tekst van artikel 6:13 Awb niet

voor de hand liggen en bovendien in de uitwerking bezwaarlijk.      

Het belanghe bbende-b egrip is één van de dragende rechtsfiguren van de

Algemene wet bestuursre cht. De niet aflatende stroom van jurisprudentie geeft

aan dat er nog steeds geen sprake is van een uitgekristalliseerde precieze

betekenis  van dit begrip. In dit boek heb ik getracht door middel van theoreti-

sche beschouwingen en een systematisering van de jurisprude ntie daaromtrent

meer duidelijkheid te verschaffen. 



Zusammenfassung

Der Interessent: Eine Untersuchung des

Interessenten-Begriffs im Verwaltungs(prozess)recht

Der Interessenten-Begriff  gehört zu einem der Kernbegriffe des

niederländischen Verwaltungs(prozess)rechts. Gemäß Artikel 1:2 Awb wird

unter einem Interessent verstanden: 'derjenige, dessen Interessen unmittelbar

vom Verwaltungsakt betroffen sind '. Die wichtigste  Anwendung dieses

Interessenten-Begriffs  liegt in der Bestimmung des Kreises der Klägers: nur

Interessenten steht das Recht zu, beim Gericht gegen einen Verwaltungsakt

Berufung einzulegen.

Aus mehreren Gründen war eine gründliche Untersuchung des Interessenten-

Begriffs fällig. Zunächst hängt dies mit dem eingetretenen Wandel im Denken

über die Funktion der Verwaltungsrechtsprechung zusammen. Da diese

Funktion heute primär in der Gewährleistung von 'Rechtsschutz' gesucht wird,

stellt sich die Frage, ob statt des Interessenten-Begriffs nicht besser eine

Schutzn ormtheorie  nach deutschem Vorbild  gehandhabt werden kann.

Daneben stellt sich heraus, dass sich in der Rechtsp raxis immer noch

Probleme ergeben in Bezug auf die Art und Weise, in der dieser Interessenten-

Begriff ausgelegt werden soll. Und schließlich stellt sich die Frage, ob es

wohl so selbstverständlich ist, dass der Interessenten-Begriff sowohl in der

strittigen als in der nichtstrittigen Phase in derselben Bedeutung gehandhabt

wird. Die zentrale  Problemstellung dieser Untersuchung ist denn auch:

Wer soll in den Verfahren bezüglich Verwaltu ngsakte  als Interessent

anerkannt werden?

Teil I

In Teil I wird der Interessenten-Begriff  in eine rechtsvergleichende

Perspektive gestellt. Untersucht wird, was die deutsche Schutzn ormtheorie

nun genau beinhaltet,  und wie die Unterschiede mit dem niederländischen

Interessenten-Begriff  aussehen. Das deutsches Verwaltungsprozessrecht is zu

qualifizieren als eine ‘contentieux subjectif’. Dies bedeutet,  dass mehr als in

den Niederlanden die Rechtsstellung des Bürgers als Streitgegenstand ins

Zentrum gerückt wird. Im deutschen Verwaltungsrecht gilt, dass im Rahmen

der Zulässigke it festgestellt  werden muss, ob ein subjektives öffentliches

Recht des Klägers verletzt worden ist. Unter einem subjektiven Recht soll

gemäß der Rechtsprechung verstanden werden 'jedes von der Rechtsordnung

als schutzwü rdig anerkann te Indiv idua linte resse'. Dies setzt eine besondere

Beziehung zwischen der verletzten Norm des objektiven öffentlichen Rechts

und der Betroffen heit der Interessen eines bestimmten Rechtssu bjekts voraus;

die verletzte Norm soll neben dem Allgemeininteresse außerdem zum Ziel

haben, die Interessen des Klägers zu schützen. Dabei reicht es in Bezug auf

die Zulässigke it aus, nachzuweisen, dass die Verletzung solcher Interessen

nicht absolut unmöglich ist. Die Schutzno rmtheorie  führt zu einem

beschränkteren Kreis von Klägers als im niederländischen Verwaltungs-
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prozessre cht. In den Niederlanden genügt bereits die faktische Betroffen heit

in einem Individualinteresse um als Kläger zugelassen zu werden. Die deut-

sche Schutzn ormtheorie  jedoch führt dazu, dass einem Bürger, der sehr wohl

faktisch in seinem Individualinteresse betroffen ist, nicht Klagebefugt ist, weil

sein Individualinteresse nicht durch die verletzte Norm des objektiven öffent-

lichen Rechts  geschützt wird. Daraus ergibt sich, dass man in Deutschland in

Bezug auf die Klagebefu gnis für individuelle  Bürger zurückhaltender ist -

zum Beispiel wo es um Konkurrenten oder Nachbarn  geht - und insbesondere

in Bezug auf Interessenorganisationen. Während diese sich in den Niederland-

en praktisch ungehindert  an das Gericht wenden können, wird eine

Verbandsklage in Deutschland prinzipiell  abgewiesen.

Um letztendlich in den folgenden Teilen ein Urteil über die Frage abgeben zu

können, ob auch in den Niederlanden die Klagebefu gnis auf ‘ein vom Recht

geschütztes Interesse’ beschränkt werden sollte, wurde auch die Vereinb arkeit

der deutschen Schutzn ormtheorie  mit den sich aus Artikel 6 EMRK und

Artikel 10 EWG-Vertrag ergebenden Anforderungen untersuch t, die an die

Klagebefu gnis in nationalen verwaltungsrechtlichen Verfahren gestellt

werden. Herausg estellt hat sich jedoch, dass die Art und Weise, in der gemäß

den genannten Bestimmungen mit der Forderung nach einem wirklich

vorliegenden Interesse als Zulässigkeitsbedingung umgegangen werden soll,

in starkem Maße durch das deutsche (Verwaltungs-)Recht inspiriert worden

ist. Aufgrund der Rechtsprechung des EGMR wird bei der Beantwortung der

Frage, ob in einem konkreten Fall von einem Recht gesprochen werden kann

'which can be said, at least on arguable  grounds, to be recognised under do-

mestic law',  die Forderung aufgestellt,  dass das öffentlich-rechtliche

Rechtsverhältnis, d. h. die anzuwendende Regelung, darauf abzielt,  die

Rechtsposition des Klägers festzulegen. Eine nachträgliche, unabhän gig von

der beabsichtigten Ausarbeitung des öffentlich-rechtlichen Rechts-

verhältnisses eintretende Folge scheint nicht zu genügen, um von einem Recht

im Sinne von Artikel 6 EMRK sprechen zu können. 

Der EuGH scheint einem vergleichbaren Schutznormgedankengang zu folgen,

wenn es um die Beantwortung der Frage geht, ob in einem konkreten Fall von

einem vom EWG-Recht abgeleiteten Recht gesprochen werden kann. Auch

dabei wird beurteilt,  ob die zur Debatte  stehende Norm des objektiven EWG-

Rechts  darauf abzielt,  die Interessen des Klägers zu schützen. Außerdem gibt

es Gründe zu der Annahme, dass sowohl Artikel 6 EMRK als Artikel 10

EWG-Vertrag - nach deutschem Vorbild  - einer Verbandsklage wenig Raum

lassen.

Wenn wir zu der Frage zurückkehren, ob der deutsche Schutzn ormansatz  mit

europäischen und internationalen Rechtsanforderungen vereinbar ist, die an

der Klagebefu gnis in nationalen verwaltungsrechtlichen Verfahren gestellt

werden, dann scheint diese Frage bejaht werden zu müssen. Es gibt keinerlei

Gründe zu der Annahme, dass der Zugang zum Richter, wie dieser im

deutschen Verwaltungsprozessrecht geregelt  ist, dem Artikel 6 EVRM und

dem Artikel 10 EG-Vertrag nicht genügen würde.
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Teil II

In Teil II wurde daraufhin  näher auf die Frage eingegangen, wie der optimale

Kreis der Klageberechtigten in den Niederlanden aussehen sollte. Der

Ausgangspunkt dabei war, dass das System der Verwaltungsrechtsprechung

primär auf den 'individuellen Rechtsschutz' ausgerichtet ist. Der Gesetzgeber

hat offenbar mit der Rechtsschutzfunktion jedoch nicht so sehr auf einen

'recours subjectif' abgezielt,  sondern vielmehr auf ein System der

Konfliktschlichtung; der Richter prüft nicht länger den Verwaltungsakt im

vollen Umfang auf seine Rechtmä ßigkeit hin, sondern beschränkt seine

Überprüfung auf jene Bestand teile des Verwaltungsaktes, die zwischen

Parteien strittig sind.

Die Entscheidung für ein primär auf Konfliktschlichtung statt auf objektive

Rechtmäßigkeitsüberprüfung ausgerichtetes Verfahren braucht nicht

automatisch zu einem Prozess modell  zu führen, bei dem die Rechtsposition

des Bürgers in den Mittelpunkt gerückt wird. Die Frage, wer letztendlich

seinen Konflikt mit einem Verwaltungsorgan einem Richter vorlegen können

soll, kann nicht unabhän gig vom rechtsstaatlichen Element betrachtet werden,

dass im Gebun densein  der Verwaltung an das Recht die Garantie  für die

Freiheit des Individuums liegt. Wer faktisch durch einen Verwaltungsakt der

öffentlichen Verwaltung, der rechtlich nicht hätte gefasst werden dürfen,

benachteiligt wird, braucht dies nicht zu akzeptieren. Dies bringt mit sich,

dass diejenigen, die faktisch in ausreichendem Maße in ihren Interessen

getroffen werden, die Frage aufwerfen können sollen, ob der angefochtene

Verwaltungsakt der öffentlichen Verwaltung rechtmäßig  war, unabhän gig von

der Tatsache, ob die vermeintlich verletzte Rechtsnorm die Interessen des

Klägers schützen will.

Nachdem sich herausge stellt hat, dass die Klagebefu gnis am besten

demjenigen zugestanden werden kann, dessen Interessen faktisch vom

strittigen Verwaltungsakt betroffen sind, erhebt sich die Frage, ob unter

‘Interessen’ auch die einem Verwaltungsorgan anvertrauten Interessen

verstanden werden sollen, sowie die über das Individuum hinausgehenden

Interessen, wie sie eine Interessenorganisation laut ihren Statuten zu wahren

vorgibt.  Ich bin in dieser Untersuchung zu dem Urteil gelangt,  dass es sowohl

praktische als auch (rechts)theoretische Argume nte für die Ansicht gibt, dass

die Möglichkeiten für Interessenorganisationen und auch für andere

betroffene Verwaltungsorgane, um im Sinne der von ihnen zu wahrenden

bzw. der ihnen anvertrauten Interessen rechtlich aktiv zu werden, eher

gefördert als eingeschränkt werden sollen. Dies ist insbesondere  im Hinblick

auf 'checks and balances' von großem Gewich t. So bildet die Klagebefu gnis

für Verwaltungsorgane ein wichtiges Instrument,  um die Balance zwischen

den von den jeweiligen Verwaltungsorganen zu wahrenden Teilinteressen zu

überwachen. Und auch hinsichtlich der gesellschaftlichen Organisationen gilt,

dass sie im System der 'checks and balances' eine wichtige 'countervailing

power' darstellen können. Dort,  wo die politische Kontrolle  des staatlichen

Vorgehens offenbar nicht wirklich greift, weil dabei oft andere Aspekte  als

Überwachung der Rechtmä ßigkeit  eine Rolle spielen, fungieren diese

Interessenorganisationen als 'Überwacher der Übe rwac her';  sie können zur

Allmacht des Staates ein wichtiges Gegengewicht bilden.
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Teil III

In Teil III stand die Frage im Mittelpun kt, inwiefern die Bedeutung einer

Steigerung der Qualität des Rechtsschutzes und der Vorbeugung von

Zuständigkeitsproblemen zwischen dem zivilen und dem Verwaltungsrichter

zu einer modifizierten Formulierung des faktischen Interessenten-Begriffs

führen soll, d. h. der Erfordernisse von Klagebefu gnis und

Rechtsschutzbedürfnis. Durch eine (zu) enge Interpretation des Interessenten-

Begriffs kommt es noch immer vor, dass Bürger, die zwar faktisch in

erheblichem Maße in ihren Interessen geschädigt werden, nicht als

Berechtig te anerkannt werden und deswegen auf den zivilen Richter

zurückgreifen müssen.

Aus der Untersuchung ist hervorgegangen, dass Probleme insbesondere  dort

auftauchen, wo es sich um die Problem atik von Personen mit so genannten

abgeleiteten Interessen handelt:  Personen, die über eine vertragliche

Beziehung in zu ihrem Vertragspartner parallel verlaufenden Interessen

getroffen werden, werden der Definition nach nicht als Interessent anerkann t.

Nicht selten führt dies zu großen Unbilligkeiten. In diesem Buch schlage ich

vor, im Verwaltungsrecht zu einer Kausalitätsthe orie zu gelangen nach dem

Vorbild  der adäquaten Verursachun gslehre aus dem bürgerlichen wie aus dem

Strafrecht;  unmittelbar mit dem Verwaltungsakt zusammenhängenden

Interessen liegen vor, wenn die Verletzung der Interessen die nach

menschlichem Ermessen vorhersehbare  Folge des strittigen Verwaltungsaktes

ist. Die Anerkennung von unmittelbaren Interessen eines Dritten mit

abgeleiteten Interessen soll denn auch erwogen werden, wenn nach

menschlichem Ermessen vorhersebar ist, dass der Adressat des Verwaltungs-

aktes diesem Dritten gegenüber nicht anders wird handeln  können als auf eine

für diesen Dritten schädliche Weise.

Daneben ergeben sich auch Probleme bei der Auslegung, dass es sich um

persönliche Interessen handeln  soll. In der Rechtsprechung gibt es die

Tendenz, dass in dem Maße, wie der Kreis von Personen, deren Interessen

von einem Verwaltungsakt betroffen sind, wächst,  die Zahl der Personen, die

als Interessent anerkannt werden, abnimmt.  Dies führt zu der - insbesondere

bei Verwaltu ngsakte  mit einer eher allgemeinen Reichw eite - unbilligen

Situation, dass ein Betroffener nicht als Berechtigter anerkannt wird, allein

schon wegen des Umstandes, dass er seine Betroffen heit bei einem dem

Wesen nach Individualinteresse mit vielen anderen Personen teilt. Ich habe

deswegen die These vertreten, dass das Erfordern is eines Individualinteresses

nur als ein qualitatives und nicht zugleich als ein quantitatives Erfordern is

aufgefasst werden soll; persönliche (auch wohl: kennzeichnende) Interessen

sind aufseiten eines individuellen Bürgers nur nicht vorhanden, wenn dieser

Bürger für ihrem Wesen nach supra-individ uelle Interessen einzutreten

wünsch t.

Teil IV

In Teil IV schließlich wurde der Frage nachgegangen, wie und inwiefern

Interessenten an verwaltungsrechtlicher Entscheidungsfindung oder

gerichtlichen Verfahren beteiligt werden sollen.
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In der dem Fassen eines primären Verwaltungsaktes vorangehenden Phase

zielt der Prozess noch auf das in einem Mal Fassen eines in jeder Hinsicht

möglichst richtigen Verwaltungsaktes ab. Das Bieten eines Rechtsschutzes, im

Sinne einer Möglich keit zur (präventiven) Konfliktschlichtung, ist hier noch

kein Ziel an sich. Bürgerbeteiligung soll denn auch nicht in das

Rechtsschutzsystem einbezogen werden, sondern wird in dieser Phase

ausschließlich durch das Sammeln  von für die Beschlussfassung relevanten

Daten durch die Verwaltungsbehörde gekennz eichnet.  Zur Beantwortung der

Frage, wer angehört werden soll, soll zwischen konkreten und abstrakteren

Formen der Interessenabwägung unterschieden werden. Bei konkreten

Interessenabwägungen sind die Interessen, zu deren Schutz  die Ermächtigung

der Exekutive zur Vornahme Verwaltu ngsakte  anerkannt worden ist, auf die

individuellen Interessen einer oder mehrerer nachweisbaren Personen

zurückzuführen. Der Anhörungspflicht von Artikel 4:8 Awb gemäß ist es

nicht nötig, jeden Interessenten anzuhören: Das Anhören von bürgern ist in

diesen Fällen nur nötig, wenn der Verwaltungsakt sich auf Daten zu

Tatsachen und Interessen stützt, die eine bestimmte Person betreffen. Sehr

verwirrend und außerdem nicht richtig ist es jedoch, dass Artikel 4:8 Awb

über Interessenten spricht,  'die erwartungsgemäß Bedenken haben' und über

das Äußern von 'Sich tweisen'.  Es geht beim Anhören ja nicht darum, dem

Bürger die Gelegen heit bieten, seine Interessen vor deren möglicher Verlet-

zung durch den zu fassenden Verwaltungsakt zu schützen, sondern um das

Sammeln  von harten Daten bezüglich Fakten und Interessen, die diesen

Bürger betreffen. Bei abstrakten Interessenabwägungen hingegen sind die

individuellen Interessenlagen hinter den mit der Ermächtigung der Exekutive

zu vertretenden öffentlich-rechtlichen Interessen meistens nicht deutlich. Die

Anhörung sollte dabei als ein Mittel zur Inventarisierung der Interessen, die

bei der Beschlussfassung eine Rolle spielen dürfen, und zum Sammeln  von

wertvollen Informationen zu diesen Interessen gesehen werden. Weil nicht

von vornherein  deutlich ist, wer solche Informationen verschaffen kann, liegt

eine Regelung wie die des ‘öffentlichen Vorbereitungsverfahrens’ auf der

Hand. Die Verwaltung soll allen Interessenten die Gelegen heit bieten, sich

Gehör zu verschaffen. Sie können der Verwaltungsbehörde mehr Erkenntnisse

über die Diversität betroffener Interessen vermitteln und können bezüglich

dieser Interessen auch wertvolle  Informationen liefern.

Mit dem Widerspruchsverfahren nimmt der primär auf Konfliktschlichtung

ausgerich tete Prozess seinen Anfang. In diesem auf Konfliktschlichtung

ausgerichteten Verfahren (d.h. Widerspruchsverfahren und nachdem auch im

gerichtlichen Verfahren) sollen neben dem (Widerspruchs-)Kläger auch Dritte

als Prozesspartei (d.h. als Beigeladene) zum Verfahren zugelassen werden.

Dabei fungiert der Interessenten-Begriff von Artikel 1:2 Awb als Begrenzung,

aber nicht jeder Interessent braucht zugelassen zu werden. 

Hinsichtlich des Klägers ergeben sich in der Praxis  insbesondere  bei

Berufungen (in höherer Instanz) Probleme, die mit dem Ausgangspunkt zu tun

haben, dass keine Berufung von demjenigen Interessenten eingelegt werden

kann, dem billigkeitshalber vorgeworfen werden kann, kein

Widerspruchtsverfahren geführt oder Berufung eingelegt zu haben (Artikel
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6:13 Awb). Geschlussfolgert  werden muss, dass die Anwendung von Artikel

6:13 Awb in einigen Bereichen novelliert werden soll. Teilweise ist dies durch

eine Kursänderung in der Rechtsprechung möglich; so dürfte der Umstand,

dass jemand aufgrund von Artikel 8:26 Awb als vollwertige Prozesspartei am

erstinstanzlichen Verfahren eingeladen worden ist, nicht länger als das

aufgrund von Artikel 6:13 Awb vorwerfbare Nichteinlegen der Berufung

interpretiert werden darf. Andere rseits bedarf es einer gesonderten

gesetzlichen Regelung für jene Fälle, in denen Bürger aufgrund von Artikel

6:13 Awb wegen Fehlern in der Parteienbestimmung nicht zugelassen werden.

Erwägenswe rt wäre eine Bestimmung in Kapitel 6 Awb, die es ermöglich t,

unter Umständen während des Verfahrens einen Formfehler bezüglich der

Parteienbestimmung anzupassen.

Hinsichtlich verfahrensbeteiligter Dritter sollte sowohl in Bezug auf das

Widerspruchsverfahren (Artikel 7:2 Awb) als in der Berufung (Artikel 8:26

Awb) der Ausgangspunkt gelten, dass Interessenten im Prinzip  zum Verfahren

zugelassen werden, um ihre Interessen gegenüber einer möglichen (weiteren)

Antastung derselben als Folge des Ausgangs des Verfahrens zu vertreten,

außer wenn sie das Recht dazu verwirkt haben. Dies ist, wenn ein Interessent

sich gegen eine Interessenverletzung verteidigen will, mit der er sich bereits

zu einem früheren Zeitpunkt im Verfahren abgefunden hat. Eine weitere

Entwicklung dieser Auffassung in der Rechtsprechung kann auf eine analoge

Anwendung der dem Artikel 6:13 Awb zugrunde liegenden Idee gegründet

werden, dass eine Partei ihr Recht Berufung einzulegen verwirkt,  wenn sie

sich zunächst mit dem Verwaltungsakt oder Urteil abgefunden hat. Die - in

der Rechtsprechung gehandh abte - buchstäbliche Anwendung von Artikel

6:13 Awb als negative Begrenzung der im Artikel 8:26 Awb dem

Verwaltungsrichter gebotenen Zuständig keit, Berechtig te als Partei zum

Verfahren zuzulassen, liegt meines Erachtens, in Anbetracht des Textes von

Artikel 6:13 Awb, nicht auf der Hand, und scheint mir zudem in der

Effektuierung bedenklich
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